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املفضل فلوايت رحمه الله تعاىل 

ة اْقرأ، وبها َنْفَخر.. نحن ُأمَّ

خري ما قلت اأنا

والنبيئون من قبلي 

ال اإله اإال اهلل وحده ال �رشيك له 

له امللك وله احلمد 

وهو على كل �صيء قدير

م الله تعالى بِه أمة اإلسالم، أن جعلها أمة اقرأ، فكان أول ما نزل من الوحي  من بني ما كرَّ
ال بحكم حذف  كما هو معلوم، قوله تعالى: �اقرأ باسم ربك�. وبفضل هذا الفعل "اآلمر" الدَّ
مفعوله، على أن فعل القراءة مطلق زمانا ومكانا ومادة، بدءا بقراءة  الوحي وانتهاًء بقراءة كل 
علم مفيد، فقط بشرط واحد هو أن تكون هذه القراءُة باسم الله اخلالق الذي خلق كل شيء، 
أقول بفضل هذا الفعل "اآلمر"، سادت أمة اإلسالم سيادًة علمية قبل أن تسود في األنواع 
السيادات  هذه  بدأت  حينما  وحتى  واالجتماعية.  واملالية  السياسية  السيادات  من  األخرى 
السياسية واملادية تخبو، بقي نور السيادة العلمية ساطعا مضيئا ال تنطفئ له جذوة، فأضاء 

بذلك جميع العاملني على مدار التاريخ، كل ذلك بفضل "اقرأ".
بفضل "اقرأ" َملَك دين اإلسالم القلوَب، قبل أن ميلك أيَّ شيء آخر من األمور املادية، 
 َ ا َألَّفنَْت َبنينْ َرنِْض َجِميًعا مَّ فتآلفت قلوب املسلمني وتوحدت على اإلميان: �لَونْ َانَفقنَْت َما ِفي االنْ

ُه َعِزيٌز َحِكيٌم� )األنفال 64(. ، ِإنَّ ، َولَِكنَّ اللََّه َألََّف َبينَْنُهمنْ ُقُلوِبِهمنْ
 بفضل "اق��رأ" ُبنيت حضارة اإلسالم بناًء علميا، بعيدا عن كل ما يتعلق باخلرافة أو 
َشى اللََّه ِمننْ ِعَباِدِه النُْعلََماء�  ا َيخنْ َ الشعوذة، فكان العلماُء في مقدمة من يخشى الله تعالى: �ِإنَّ
)فاطر 28(، ومن َثّم كانوا اآلمرين باملعروف الناهني عن املنكر ال يخافون في الله لومة الئم.

بفضل "اقرأ" ُبنيت حضارة اإلسالم بناء قائما على العدل واملساواة، ال فرق فيها لعربي 
على أعجمي وال ألبيض على أسود إال بالتقوى.

بفضل "اقرأ" ساد املسلمون العالم سيادة ُحب وإخاء وعدل ومساواة: �إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم� )احلجرات 13( ، ال سياسة قهر وظلم وعدوان واستعباد، "متى استعبدمت الناس 

وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟".
بفضل "اقرأ" كان كل شيء بناه اإلسالم لصالح اإلنسان... وكلُّ ذلك وغيُره من الفضائل 

احلضارية حتقق حينما كان املسلمون على وعي  حقيقي وإدراك تاّم لداللة "اقرأ" .
لكن حني خبا نور "اقرأ" واضمحل في قلوب املسلمني، ساد اجلهل والتقليد والتكرار 
والتخلف في كل شيء، حتى في اجلانب التعبدي اخلالص، وأصبح املسلمون غثاًء كغثاء 

السيل تتداعى عليهم األمم كما تتداعى األكلة على قصعة الطعام.
وإن من دالالت "اقرأ"، أنها ال تعني ما ُيصطلح عليه اليوم مبحو األمية - وإن كان ذلك 
مما يطلب من املسلمني، فقد جعل الرسول �، ثمن إطالق أسرى بدر أن يعلم الواحد منهم 
عشرة من أبناء املسلمني - ولكن داللة اقرأ فوق ذلك بكثير، وخاصة حينما ُتربط  مبا بعدها، 

كما يتطلب ذلك السياق القرآني وسياق النزول.
َرُم، الَِّذي َعلََّم ِبالنَْقلَِم،  َكنْ َرأنْ َوَربَُّك االنْ نَساَن ِمننْ َعلٍَق، اقنْ ِ ِم َربَِّك الَِّذي َخلََق، َخلََق االنْ َرأنْ ِباسنْ �اقنْ

� )العلق 1 - 5(. لَمنْ نَساَن َما لَمنْ َيعنْ ِ َعلََّم االنْ
قة املستحِضرة لرقابة  صة الباحثة املدقِّ إنها القراءة العامِلة املتدبِّرة املتأملة العاِقلة املتفحِّ

الله تعالى وعظمته، املستسِلمة املنقادة له في كل شيء... إنها القراءة باسم الله وكفى.
ذلك أنها إذا لم تكن باسم الله ذهبت كل منافع القراءة وأصبحت َوبااًل على اإلنسان 
ودمارًا له، كما هو واقع القراءة في  كثير من األعصر اخلالية، ثم في العصر احلالي خاصة:

فكم من "قارئ"، آمٍر باملنكر ناه عن املعروف، باسم "القراءة".
ٍر للبالد... باسم "القراءة" أيضا. وكم من "قارئ" مستعبٍد للعباد ومدمِّ

وكم من "قارئ" يسعى في خراب بالده واستعداء العدو عليها ومواالته له على حسابها...
وكم من "قارئ" يحاِرب الله ورسوله جهارًا نهارًا ومينُْكر باملسلمني، ويفسد عليهم دينهم 

ودنياهم.
وكم من "قارئ" يفسد في األرض ويحسب أنه من املصلحني: �َوِإَذا ِقيَل لَُهمنْ الَ ُتفنِْسُدوانْ 
)البقرة  ُعُروَن�  َيشنْ الَّ  َولَ�ِكن  ُفنِْسُدوَن  املنْ ُهُم  ِإنَُّهمنْ  َأال  ِلُحوَن،  ُمصنْ ُن  َنحنْ ا  َ ِإنَّ َقاُلوانْ  ِض  االرنْ ِفي 

.)12 - 11
كل ذلك يحدث نتيجة لقراءة ال تكون باسم الله، وإنا تكون باسم الهوى أو الشيطان، 

فتنتج ما تنتج مما َنراُه اآلن، مما ال يعود على اإلنسان إال بالدمار واخلراب واخُلسران.
ة قارئًة َيفنْخر بقراءتها كل العاملني؟ فمتى تستيقظ أمة "اقرأ" لتصبح فعاًل أمَّ
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دع��وة  الكاتب  ت��ن��اول  السابق  المقال  ف��ي 
النبي إبراهيم � من جهة طبيعتها وأسسها 
الكبرى، ومن جهة ما اتجهت إليه من أصناف 
الحلقة  ه��ذه  وف��ي  أق��ارب��ه،  وخاصة  المدعوين 
عامة  من  المدعوين  صنف  عن  الكالم  يواصل 

الناس من قومه.
العشيرة  حيز  من  بالدعوة  الخروج  يعني 
واألقارب، أفراد األسرة الصغيرة إلى الجمهور 
من الناس لدعوتهم إلى الهدى الذي هو الطريق 

المختار من الله تعالى للتمكين لدينه.
وق����د س��ج��ل ال���ق���رآن ال��ك��ري��م ال��ع��دي��د من 
الحوارات - أو المناظرات - بين إبراهيم عليه 
القوم من  إخراج هؤالء  السالم وقومه، هدفها 
الشرك وعبادة األصنام إلى عبادة الله عز وجل.
 � إبراهيم  لس�ان  تعالى على  الله  يقول 
ْمَس َباِزَغًة  ا َرَأى الشَّ لما رأى عظ�م الشمس: �َفَلمَّ
ي  ا َأَفَلْت َقاَل َيا َقْوِم ِإنِّ ي َهَذا َأْكَبُر َفَلمَّ َقاَل َهَذا َربِّ
ْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر  ي َوجَّ ا ُتْشِرُكوَن ِإنِّ َبِريٌء ِممَّ
َمَواِت َواأَلْرَض َحِنيًفا َوَما َأَنا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن  السَّ
ِه َوَقْد َهَداِن  وني ِفي اللَّ ُه َقْوُمُه َقاَل َأُتَحاجُّ َوَحاجَّ
ي َشْيًئا  َوال َأَخاُف َما ُتْشِرُكوَن ِبِه ِإال َأْن َيَشاَء َربِّ
َوَكْيَف  ُروَن  َتَتَذكَّ َأَفال  ِعْلًما  َشْيٍء  ُكلَّ  ي  َربِّ َوِسَع 
َأْشَرْكُتم  ُكْم  َأنَّ َتَخاُفوَن  َوال  َأْشَرْكُتْم  َما  َأَخ��اُف 
ْل ِبِه َعَلْيُكْم ُسْلَطاًنا َفَأيُّ اْلَفِريَقْيِن  ِه َما َلْم ُيَنزِّ ِباللَّ
َوَلْم  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َتْعَلُموَن  ُكنُتْم  ِإن  ِباأَلْمِن  َأَحقُّ 
َوُهْم  اأَلْم��ُن  َلُهُم  ُأوَلِئَك  ِبُظْلٍم  ِإيَماَنُهم  َيْلِبُسوا 
اختالط  لعدم   )82-78  : )األن��ع��ام  ُم��ْه��َت��ُدوَن� 
ال��ذي  فالفريق  ص��ف��اءه؛  يعكر  بشرك  إيمانهم 
المؤمنين  فريق  هو   � إبراهيم  إليه  ينتمي 
اآلمن بأمن الله، ألنه أخلص في العبادة لخالق 
كله  الكون  في  الموجود  واألرض  السماوات 
وفي فطرة إبراهيم، وفريق قومه هو الخائف، 
بل هو في خوف مستمر من أن ُيصاب بسوء 
من اآللهة التي يعبد من دون الله إن هو أراد 
التخلي عن عبادتها، ومن ثم فإن األمن الموفر 
من الله إلبراهيم وألتباعه هو األمن الحقيقي، 
إلى  الصحيح  والهداية  باإليمان  مقرون  ألنه 
الفريق اآلخ��ر  ال��ذي عليه  أق��وم ط��ري��ق؛ وذل��ك 
خوف دائم وإن ظن أهله أنه أمن، إذ األمن قرين 
اإليمان وإال فالخوف الدائم، ألنه ال أمن بدون 

إيمان وال إيمان بدون إخالص.
في الحوار السابق تبرأ إبراهيم � مما 
الكلدانيين(  )دي��ان��ة  الكواكب  م��ن  قومه  يعبد 
وأعلن صراحة أنه لم يكن من المشركين وأنه 
ه��ؤالء  عليها  التي  غير  أخ���رى،  وجهة  توجه 
ألنه  بالعبادة  الخلق  خالق  إل��ى  توجه  القوم، 
التوجه المختار من  أحق بها من غيره؛ وهذا 
الله،  م��ن  ألن��ه  عنه،  رجعة  ال  ف��ط��ري،  إبراهيم 
جدوى  فال  وتعالى،  سبحانه  منه  هداية  فهو 
جدوى  وال  فيه،  إبراهيم  ال��داع��ي  مناقشة  من 
من محاولة ثنيه على الذهاب فيه، ألن اختيار 
الفطرة اختيار ال شرك فيه، اختيار حق وحقيقة 
من  خ��وف  صاحبه  يلحق  ل��ن  العقل  بسلطان 

مخلوق عاجز مفتقر إلى غيره ليحقق كيانه.
وصفوة القول عن هذا الحوار : إن إبراهيم 
الداعي إلى الله مؤيد من خالق الخلق سبحانه 
وتعالى بهدايته إلى اإليمان الذي فيه سعادته 
وسعادة أتباعه بتحقيق الحصانة واألمن لهم 

من بطش باقي المخلوقات.
ويقول الله عز وجل : �َوَلَقد آَتْيَنا ِإْبَراِهيَم 
أَلِبيِه  َق��اَل  ِإْذ  َعاِلِميَن  ِب��ِه  ا  َوُكنَّ َقْبُل  ِمن  ُرْش���َدُه 
َماِثيُل الَِّتي َأنُتْم َلَها َعاِكُفوَن  َوَقْوِمِه َما َهِذِه التَّ
ُكنُتْم  َلَقْد  َقاَل  َعاِبِديَن  َلَها  آَباَءَنا  َوَجْدَنا  َقاُلوا 
َأِجْئَتَنا  َقاُلوا  ُمِبيٍن  َض��الٍل  ِفي  َوآَب��اُؤُك��ْم  َأنُتْم 
َربُّ  ُكْم  َربُّ َبل  َقاَل  ِعِبيَن  الالَّ ِمَن  َأنَت  َأَم  ِباْلَحقِّ 
َمَواِت َواأَلْرِض الَِّذي َفَطَرُهنَّ َوَأَنا َعَلى َذِلُكم  السَّ
َأن  َبْعَد  َأْصَناَمُكم  أَلِكيَدنَّ  ِه  َوَتاللَّ اِهِديَن  الشَّ ِمَن 
َلُهْم  َكِبيًرا  ِإال  ُج��َذاًذا  َفَجَعَلُهْم  ُمْدِبِريَن  ُتَولُّوا 
ُهم ِإَلْيِه َيْرِجُعوَن َقاُلوا َمن َفَعَل َهَذا ِبآِلَهِتَنا  َلَعلَّ
َيْذُكُرُهْم  َفًتى  َسِمْعَنا  َقاُلوا  اِلِميَن  الظَّ َلِمَن  ��ُه  ِإنَّ
اِس  ُيَقاُل َلُه ِإْبَراِهيُم َقاُلوا َفاُتوا ِبِه َعَلى َأْعُيِن النَّ
ُهْم َيْشَهُدوَن َقاُلوا آْنَت َفَعْلَت َهَذا ِبآِلَهِتَنا َيا  َلَعلَّ
َفاْسَأُلوُهْم  َهَذا  َكِبيُرُهْم  َفَعَلُه  َبْل  َقاَل  ِإْبَراِهيُم 
َفَقاُلوا  َأنُفِسِهْم  ِإَلى  َفَرَجُعوا  َينِطُقوَن  َكاُنوا  ِإن 
اِلُموَن ُثمَّ ُنِكُسوا َعَلى ُرُءوِسِهْم َلَقْد  ُكْم َأْنُتُم الظَّ ِإنَّ
َعِلْمَت َما َهُؤالِء َيْنِطُقوَن َقاَل َأَفَتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن 
ُكْم ُأفٍّ َلُكْم َوِلَما  ِه َما ال َيْنَفُعُكْم َشْيًئا َوال َيُضرُّ اللَّ
ُقوُه  ِه َأَفال َتْعِقُلوَن َقاُلوا َحرِّ َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَّ
َناُر  َيا  ُقْلَنا  َفاِعِليَن  ُكنُتْم  ِإن  آِلَهَتُكُم  َواْنُصُروا 
 : )األنبياء  ِإْبَراِهيَم�  َعَلى  َوَسالًما  َب��ْرًدا  ُكوِني 

.)69-51
الحوار في اآليات السابقة بين إبراهيم من 
جهة وأبيه وقومه من جهة ثانية، عبدة األصنام 
المدعوين إلى عبادة رب العالمين، حوار تحّد 
وَقْرع للحجة بأخرى أقوى منها، حوار يعكس 
مدى وثوق إبراهيم � المؤمن بما هو عليه 
المعبود  عن  اإلفصاح  في  وال��ج��رأة  الحق  من 
ال��س��م��اوات  خ��ال��ق  ال��ع��ال��م��ي��ن،  رب  الحقيقي، 
واألرض، في وجه من يعبدون التماثيل التي ال 
تنفع وال تضر، ُتعبد بحكم أنها مما ورثه األبناء 
إنما ألسبقية  بالعبادة،  ال ألحقيتها  اآلب��اء  عن 
جرت العادة على االمتثال لها وعبادتها من ِقبل 

اآلخرين.
ل��ج��رأة وث��وق��ه ف��ي تنفيذ قسمه  وق��د ك��ان 
بتكسيرها  ال��م��ع��ب��ودات  يلحق  ال���ذي  بالكيد 
وتقطيع أوصالها، أن جعل قومه بين متسائل 
ومشكك فيما وقع لآللهة التي ال تنفع وال تضر، 
بها  المتعبدين  أمام  للهيبة  وفقدان  الهدم  من 

ظلما وجهال بعدم أهليتها ألن تتخذ آلهة.
كما كان لجرأة إبراهيم � في القضاء على 
اآللهة بتكسيرها أن تم الحكم عليه بالحرق بعد 
ما حكم هو عليها بالهدم. فنفذ حكمه بالقضاء 
التي  النار  جعل  اإللهي  التأييد  أن  إال  عليها، 

تحرق بردا وسالما على إبراهيم.
إبراهيم  من  تبكيت وسخرية  الحوار  وفي 
� بهؤالء القوم وبمعبوداتهم التي أنزلوها 
منزلة العاقل وبمنزلة المستحق للعبادة التي 

هي خاصية لله تعالى وحده ال شريك له.
إن إبراهيم � دعا قومه بطريقة ال يمكن 
لصاحب عقل أن ينفر منها، قال تعالى: �َواْتُل 
َما  َوَق��ْوِم��ِه  أَلِب��ي��ِه  َق��اَل  ِإْذ  ِإْب��َراِه��ي��َم  َنَبَأ  َعَلْيِهْم 
َعاِكِفيَن  َلَها  َفَنَظلُّ  َأْصَناًما  َنْعُبُد  َقاُلوا  َتْعُبُدوَن 
َأْو  َأْو َيْنَفُعوَنُكْم  ِإْذ َتْدُعوَن  َقاَل َهْل َيْسَمُعوَنُكْم 
وَن َقاُلوا َبْل َوَجْدَنا آَباَءَنا َكَذِلَك َيْفَعُلوَن َقاَل  َيُضرُّ
َأَفَرَأْيُتْم َما ُكْنُتْم َتْعُبُدوَن َأْنُتْم َوآَباُؤُكُم اأَلْقَدُموَن 
َخَلَقِني  ي  ��ذِ الَّ اْلَعاَلِميَن  َربَّ  ِإال  ِلي  َع��ُدوٌّ  ُهْم  َفِإنَّ

َوِإَذا  َوَيْسِقيِن  ُيْطِعُمِني  ُهَو  َوالَِّذي  َيْهِديِن  َفُهَو 
ُيْحِييِن  ُثمَّ  ُيِميُتِني  َوالَِّذي  َيْشِفيِن  َفُهَو  َمِرْضُت 
يِن  الدِّ َيْوَم  َخِطيَئِتي  ِلي  َيْغِفَر  َأْن  َأْطَمُع  ��ِذي  َوالَّ
اِلِحيَن َواْجَعْل  َربِّ َهْب ِلي ُحْكًما َوَأْلِحْقِني ِبالصَّ
ِلي ِلَساَن ِصْدٍق ِفي اآلِخِريَن َواْجَعْلِني ِمْن َوَرَثِة 
الِّيَن  الضَّ ِمَن  َكاَن  ُه  ِإنَّ أَلِبي  َواْغِفْر  ِعيِم  النَّ ِة  َجنَّ
َوال  َماٌل  َيْنَفُع  ال  َي��ْوَم  ُيْبَعُثوَن  َي��ْوَم  ُتْخِزِني  َوال 
ُة  َه ِبَقْلٍب َسِليٍم َوُأْزِلَفِت اْلَجنَّ َبُنوَن ِإال َمْن َأَتى اللَّ
لرب  العابدين   )90-69  : )الشعراء  ِقيَن�  ِلْلُمتَّ
ظل  التي  واألصنام  التماثيل  أع��داء  العالمين 

قوم إبراهيم لها عابدين.
في هذه اآليات سأل إبراهيم � أباه وقومه 
عن األصنام التي يعبدون والُمنزَلة منزلة اإلله؛ 
فنبههم إلى أن من خصائص المعبود أن يسمع 
من  أن  كما  يعبدونه،  من  بضر  ويمس  وينفع 
خصائصه أن يخلق ويهدي الخلق إلى عبادته 
ويطعمهم بالطعام المعهود ويسقيهم بالشراب 
ويغفر  مرضوا  إذا  ويشفيهم  لديهم،  المعروف 
يحييهم  ثم  ويميتهم  وخطاياهم،  ذنوبهم  لهم 
غدا يوم القيامة للحساب فالجزاء بالثواب أو 

العقاب.
 � إبراهيم  أن  اآلي��ات  هذه  في  والظاهر 
والمحاولة  اإلع��ادة  تكرار  يكل من  ولم  يمل  لم 
إلقناع أبيه وقومه للعدول عن شركهم وكفرهم 
ب��ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ال���ذي ه��و أح���ق ب��ال��ع��ب��ادة، ألن��ه 
والخطايا.  للذنوب  والغفار  وال���رازق  الخالق 
ورغم أنه مؤيد من الله تعالى بإرشاد وتوجيه 
من  المزيد  تعالى  الله  دعا  فإنه  منه سبحانه، 
الحسن  والصيت  وال��ص��الح  العلم  ف��ي  ال��ق��وة 
الجنة  وإراث����ة  اآلخ��ري��ن  ف��ي  الجميل  وال��ذك��ر 
ظل  ال��ذي  ألبيه  المغفرة  وطلب  المتقين،   دار 

متمسكا  بضالله.
ِشيَعِتِه  ِم���ْن  �َوِإنَّ  وج���ل:  ع��ز  ال��ل��ه  ي��ق��ول 
أَلِبيِه  َقاَل  ِإْذ  َسِليٍم  ِبَقْلٍب  ُه  َربَّ َجاَء  ِإْذ  إِلْبَراِهيَم 
ِه ُتِريُدوَن  َوَقْوِمِه َماَذا َتْعُبُدوَن َأِئْفًكا آِلَهًة ُدوَن اللَّ
ُجوِم  ُكْم ِبَربِّ اْلَعاَلِميَن َفَنَظَر َنْظَرًة ِفي النُّ َفَما َظنُّ
ِإَلى  َفَراَغ  ُمْدِبِريَن  َعْنُه  ْوا  َفَتَولَّ َسِقيٌم  ي  ِإنِّ َفَقاَل 
آِلَهِتِهْم َفَقاَل َأال َتْأُكُلوَن َما َلُكْم ال َتْنِطُقوَن َفَراَغ 
َقاَل  وَن  َيِزفُّ ِإَلْيِه  َفَأْقَبُلوا  ِباْلَيِميِن  َضْرًبا  َعَلْيِهْم 
ُه َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلوَن  َأَتْعُبُدوَن َما َتْنِحُتوَن َواللَّ
اْلَجِحيِم  ِف��ي  َف��َأْل��ُق��وُه  ُبْنَياًنا  َل��ُه  اْب��ُن��وا  َق��اُل��وا 
ي  َفَأَراُدوا ِبِه َكْيًدا َفَجَعْلَناُهُم اأَلْسَفِليَن َوَقاَل ِإنِّ
ي َسَيْهِدين� )الصافات : 99-83(  َذاِهٌب ِإَلى َربِّ
إلى عبادته بفضله وجوده علي وعلى أتباعي؛ 
عليهما  ن��وح  مسيرة  تابع  إبراهيم  فالداعية 
السالم في الدعوة إلى أصول الدين، إذ ما دعا 
إليه إبراهيم � قومه مختلف من حيث فروعه 
ع��م��ا ك���ان زم���ان دع���وة ن���وح. واألس����اس ال��ذي 
هو  وتناولته  الدعوات  جميع  أجله  من  جاءت 
توحيد اإلله المعبود بدال من اآللهة/المعبودات 
فعبادة  تضر.  وال  تنفع  ال  التي  والمنحوتات 
العالمين  رب  الواحد  اإلل��ه  في حق  إفك  اآللهة 

الذي هو أحق بالعبادة.
ينتظرها  التي  اآللهة  مع  وللتعامل بحكمة 
الضرب  وهو  يعبدونها  ممن  متوقع  غير  فعل 
به  أن  قومه  إب��راه��ي��م  ال��داع��ي��ة  أخبر  وال��ه��دم، 
سقما لالبتعاد عنه وعدم القرب منه حتى ينفذ 
للمعبودات  المحتوم  المصير  هو  ال��ذي  فعله 

لها.  العابدين  بأيدي  والمنحوتة  المصنوعة 
فكان استعمال هذا األسلوب وهذه الطريقة من 
إبراهيم في التعامل مع األصنام مما تقتضيه 
ال��دع��وة  تعيشها  ال��ت��ي  وال��م��رح��ل��ة  ال���ظ���روف 

والداعية إبراهيم �.
ب��ع��د أن دع���ا إب��راه��ي��م � أب���اه ال��دع��وة 
بدعوة  ال��ع��ام��ة  ال��دع��وة  إل��ى  انتقل  ال��خ��اص��ة، 
�  قومه منكرا عليهم  إبراهيم  قومه، يسأل 
ال  أصناما  ات��خ��اذه��م  ف��ي  حالهم  م��ن  متعجبا 
يعكفون  تضر،  وال  تنفع  وال  تبصر  وال  تسمع 
ع��ل��ى ع��ب��ادت��ه��ا، ألن��ه��م ح��س��ب زع��م��ه��م وج���دوا 
اآلباء واألجداد يفعلون ذلك، وهذا هو التقليد 
 � إبراهيم  األعمى. وإزاء هذا الوضع أعلن 
براءته من هذه اآللهة المزعومة وعداوته لها، 
بل ويعلن ضجره وتأففه من صنيع قومه ومن 
ِه َأَفال  آلهتهم: �ُأفٍّ َلُكْم َوِلَما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَّ

َتْعِقُلون� )األنبياء : 66(.
وهذا تدرج حكيم في الدعوة، فقد بدأ معهم 
اتباع  لهم  بين  ثم  متسائال، موجها وناصحا. 
بد من  يكن هناك  فلم  آبائهم،  وتقليد  أهوائهم 
تنبيههم إلى ضاللهم وضالل آبائهم من قبلهم: 
ُمِبين�  َوآَباُؤُكْم ِفي َضالٍل  َأْنُتْم  ُكْنُتْم  َلَقْد  �َقاَل 
لهم حقائق  ي��وض��ح  أخ��ذ  ث��م   )54  : )األن��ب��ي��اء 
العالمين  ب��رب  بالتعريف  الخالص  التوحيد 
تدل  الخلق ورازقهم، بحيث ذكر صفات  خالق 
المستحق  هو  جالله  جل  الله  ال��رب،  أن  على 
للعبادة دون اآللهة التي ال تسمع وال تبصر وال 
تنفع وال تضر، وال تميت وال تحيي وال تشفي، 

وال تطعم وال تسقي.
 ومن ثم فإن منهج إبراهيم � في الدعوة 
فكل  األنبياء،  وأتباع  األنبياء،  باقي  هو منهج 
دعوة تحيد عن هذا المنهج ال يكتب لها النجاح.
وم��م��ا س��ج��ل��ه ال���ق���رآن ال��ك��ري��م ف���ي م��ج��ال 
مناظرة إبراهيم لبعض قومه قوله تعالى: �َأَلْم 
ُه  ِه َأْن آَتاُه اللَّ َتَر ِإَلى الَِّذي َحاجَّ ِإْبَراِهيَم ِفي َربِّ
َي الَِّذي ُيْحِيي َوُيِميُت  اْلُمْلَك ِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّ
َه َيْأِتي  َقاَل َأَنا ُأْحِيي َوُأِميُت َقاَل ِإْبَراِهيُم َفِإنَّ اللَّ
اْلَمْغِرِب  ِم��َن  ِبَها  َف��ْأِت  اْل��َم��ْش��ِرِق  ِم��َن  ْمِس  ِبالشَّ
اِلِميَن�  ُه ال َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواللَّ
عون إمكانية االشتراك  )البقرة : 257(، الذين يدَّ
مع الله في بعض ما تفرد به من إحياء الخلق 
وإماتتهم، فنمرود بن كنعان بن سنجاريب بهذا 
في هذا   � إلبراهيم  المحاور  )وهو  االدع��اء 
النص( أراد أن يتقاسم الربوبية مع الله، خالق 
الربوبية  صفة  ن��زع  أراد  بل  أجمعين،  الخلق 
إبراهيم، فجعل نفسه  له  الذي يدعو  الرب  عن 
ندا ومثيال لرب إبراهيم ورب الناس أجمعين؛ 
بينهما  الدائر  الحجاج  في  إبراهيم  به  فانتقل 
إلى دليل قاطع يزيل به فهمه الطاغوتي الظالم 
في حقه وحق غيره، وهو دليل تعجيزي يبرهن 
ع��ل��ى م���دى ق���وة وع��ظ��م��ة رب إب��راه��ي��م، خالق 
الدليل هو طلب  أجمعين، هذا  والناس  الخلق 
إيتاء الشمس من المغرب  بدال من مجيئها من 

المشرق.
                                             يتب��ع
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* باحث في الدراسات القرآنية

حوار النبي إبراهيم � مع أبيه  وقـومه  من خالل القرآن الكرمي  )2(
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تحدثنا في العدد الماضي عن التقوى 
حديثه   � اهلل  رسول  بها  صدر  التي 
الشريف، وفي هذا العدد سنتطرق بحول 
ومعاني  التوبة  إلى مفهوم  تعالى  اهلل 
الحديث  هذا  من  المستفادة  األخللاق 

الشريف.

ثانيا: التوبة
� »وَأتبِع السيئَة احلسنَة َتُحَها«،  قوله 
أصل هذه الوصية في القرآن الكرمي قوله تعالى: 
ْيِل إنَّ  هاِر َوُزَلفًا من اللَّ اَلة َطَرَفي النَّ �َوأِقِم الصَّ
آت� )هود 114(، وقوله  يِّ احَلَسَناِت ُيْذِهْبَ السَّ
من  طاِئٌف  ُهم  َمسَّ ِإَذا  َقوا  اتَّ الِذيَن  �ِإنَّ  تعالى: 
ُروا َفِإَذا ُهْم ُمْبِصُروَن�، )األعراف  ْيَطاِن َتَذكَّ الشَّ
201(، وقد وصى تعالى املتقني في كتابه مبثل 
ما وصى به النبيُّ � في هذه الوصية في قوله 
ٍة  ُكم وجنَّ عز وجل : �َساِرُعوا إلى مْغِفرة من َربِّ
ْت لْلُمَتِقنَي الذيَن  مَواُت واالْرض أِعدَّ عْرُضَها السَّ
اِء والَكاِظِمنَي الَغْيِظ  رَّ اِء والضَّ رَّ ُيْنِفُقوَن في السَّ
ِسننَي  ��ُه ُي��ِح��بُّ امُلْ ��اِس وال��لَّ وال��َع��اِف��نَي ع��ن ال��نَّ
َأْنُفَسُهْم  َظَلُموا  َأْو  فاِحَشًة  َفَعُلوا  ِإَذا  والذين 
َيْغِفُر  َوَم��ْن  ِلُذُنوِبِهْم  فاْسَتْغَفُروا  َه  اللَّ َذَك���ُروا 
َفَعُلوا  َم��ا  وا على  ُي��ِص��رُّ َوَل���ْم  ��ُه  ال��لَّ ِإالَّ  ُن��وَب  ال��ذُّ
ِهْم  َربِّ ِمْن  َمْغِفَرٌة  َجَزاُؤُهْم  ُأواَلئَك  َيْعَلُموَن  َوُهْم 
ِتَها اأَلْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها  ِري ِمْن َتْ اٌت َتْ َوَجنَّ
 .)133-136 عمران  )آل  الَعاِمِلني�  َأْج��ُر  َوِنْعَم 
فوصف املتقني مبعاملة اخللق باإلحسان إليهم 
باإلنفاق وكظم الغيظ والعفو عنهم، فجمع بني 
وصفهم ببذل الندى واحتمال األذى، وهذا هو 
 � النبي  به  وص��ى  ال��ذي  اخللق  غاية حسن 
معاذًا، ثم وصفهم بأنهم إذا فعلوا فاحشة، أو 
ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 
ولم يصروا عليها. فدل على أن املتقني قد يقع 
وصغائر  الفواحش،  وهي  كبائر  أحيانا  منهم 
عليها  ي��ص��رون  ال  لكنهم  ال��ن��ف��س،  ظلم  وه��ي 
ويستغفرونه  وقوعها  عقب  الله  ي��ذك��رون  ب��ل 
ويتوبون إليه منها.)انظر جامع العلوم واحلكم 

ص 142(.
املؤمن في هذا  أن يعلمه  أن ما يجب  غير 
بها  تصل  التي  الوسائل  معرفة  هو  الشأن 
وتصل  ب��ه��ا.  اإلت��ي��ان  على  ليحرص  التوبة 
ال��ت��وب��ة ب��س��ائ��ر أن����واع ال��ع��ب��ادات اخل��ال��ص��ة 
والصائبة في أدائها، فتكون بإسباغ الوضوء 
الصالة  وانتظار  املساجد  إلى  اخلطى  وكثرة 
بعد الصالة وأداء الزكاة والصدقات وبالصيام 
والقيام وحج بيت الله احلرام، وذكر الله على 
ك��ل ح��ال وال��ك��ف��ارات واحل���دود، وب��ر الوالدين 
وص��ل��ة ال��رح��م واالس��ت��غ��ف��ار وح��م��ل اجل��ن��ائ��ز 

والعقوبات القدرية، "اَل ُيِصيُب املُْسِلم َنَصٌب واَل 
ُيَشاُكها  ْوَكُة  الشَّ ى  َحتَّ حَزٌن  وال  َهمٌّ  واَل  وَصٌب 
دالئل  تظاهرت  وقد  َخَطاَياُه"،  ِبَها  ُه  اللَّ َكَفر  ِإالَّ 
في  مسلم  وروى  ذل���ك.  على  وال��س��ن��ة  ال��ك��ت��اب 
ُه أَشدُّ َفرحًا بَتْوَبِة  باب احلض على التوبة: "َللَّ
ع��ْب��ِدِه ِح��نَي َي��ُت��وُب ِإَل��ْي��ِه ِم��ْن َأَح��ِدُك��ْم َك��اَن َعَلى 
َراِحَلِتِه ِبَأْرٍض َفاَلٍة فاْنَفَلَتْت ِمْنُه َوَعَلْيَها َطَعاُمه 
َوَشَراُبُه، َفَأِيَس ِمْنَها َفَأَتى َشَجَرًة فاْضَطَجَع ِفي 
َها َوَقْد َأِيَس ِمْن َراِحَلِتِه، َفَبْيَنما ُهَو َكَذِلك ِإذ  ِظلِّ
هَو ِبَها َقاِئَمٌة ِعْنَدُه. َفَأَخَذ ِبِخَطاِمَها ُثمَّ َقاَل ِمْن 
ِة  َك، َأْخَطَأ ِمْن ِشدَّ ِة الَفَرِح: َأْنَت َعْبِدي َوأَنا َربُّ ِشدَّ
أن الصغائر  الَفَرِح". والصحيح عند اجلمهور 
الكبائر  وأم��ا  ال��ذك��ر،  اآلنفة  الوسائل  تكفرها 
على  التوبة فرض  ألن  التوبة.  ب��دون  تكفر  فال 
ُهُم  َفُأولِئَك  َيُتْب  َلْم  �َوَمْن  تعالى:  قال  العباد. 
امِلُوَن� )احلجرات11(. وهل تحى الذنوب  الظَّ
ظاهر  القيامة؟  ي��وم  امل��ذن��ب  عليها  يطلع  ف��ال 
ئة احلسنة ْتُحَها". أنها  يِّ احلديث "وأْتِبِع السَّ
تحى من صحف املالئكة باحلسنة إذا ُعِمَلْت 
َبْعَدَها. والصحيح عند املققني أنها ال تحى، 
َف��َت��َرى  ال��ِك��َت��اُب  �َوُوِض����َع  تعالى:  قوله  بدليل 
َوْيَلَتَنا  َيا  ا فيه وَيُقوُلوَن  ِمَّ ُمْشِفِقنَي  املُْجِرِمنَي 
َماِل َهَذا الِكَتاِب ال ُيَغاِدُر َصِغيَرًة َواَل َكِبيَرًة ِإالَّ 

َأْحَصاَها�، )الكهف/48(.
ٍة َخْيرًا  وقوله تعالى: �َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ
)الزلزلة  َيَرُه�  َشْرًا  ٍة  َذرَّ ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  وَمْن  َيَرُه 

.)8-9
بحديث  املسألة  ه��ذه  ع��ن  حديثنا  ونختم 
املقاّصة: قال رسول الله �: "َأَتْدُرون َما املُْفِلُس؟ 
ا َمْن ال ِدْرَهَم َلُه وال َمَتاعَ، فقال:  قالوا: املُْفِلُس ِمنَّ
ِتي َمْن يأتي يوم القيامِة ِبصالة  املفلُس ِمْن ُأمَّ
وصيام وزكاة... ويأتي قد شتم هذا وَقَذَف هذا 

ِمْن  َفُيْعَطى هذا  َدَم هذا،  َماَل هذا وَسَفَك  وأكل 
ت َحَسَناته  َحَسَناِتِه، وَهَذا ِمْن َحَسَناِتِه، َفِإْن َفَنيِّ
َخَطاَياُهْم  ِم��ْن  ُأِخ��َذ  َعلْيِه،  َم��ا  ُيقَضى  أْن  َقْبَل 
مسلم  )رواه  ار"  النَّ في  ُط��رَح  ثم  علْيه  َفُطِرَحْت 

والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة(.
ثالثا : األخالق

َحَسٍن"،  ِبُخُلٍق  ��اَس  ال��نَّ "َوَخ��اِل��ِق   :� قوله 
والطبع  السجية  للخُلق:  اللغوية  املعاني  من 
ين والعادة. وعرف ابن مسكوْيه  واملروءة والدِّ
َلَها  ة  األخالق بقوله: )اخللُق َحاٌل ِللنفِس داِعيَّ
إلى أفعاِلها من غير فكر وال َروية، وهذه احلال 
من  يكون طبيعيًا  ما  منها  إلى قسمني  تنقسم 
أصل املزاج... ومنها ما يكون مستفادًا بالعادة 
ويقول  ص31(،  األخ��الق  )تهذيب  والتدريب(، 
اإلم���ام ال��غ��زال��ي: )اخل��ل��ق ع��ب��ارة ع��ن هيئة في 
بسهولة   األفعال  تصدر  عنها  راسخة،  النفس 
وُيسٍر من غير حاجة إلى فكر وروية؛ فإذا كانت 
اجلميلة  األف��ع��ال  عنها  تصدر  بحيث  الهيئة 
الهيئة  ت��ل��ك  وش��رع��ًا سميت  ع��ق��ال  امل��م��ودة 
األفعال  عنها  ال��ص��ادر  ك��ان  وإن  حسنًا،  خلقا 
القبيحة سميت الهيئة التي هي املصدر خلقا 

سيئا(،)اإلحياء ج 3 ص : 58(
نفهم من هذين التعريفني أمورًا منها:

أي  لها،  أو هيئة  للنفس  ح��ال  - اخللق   1
صفة للجانب النفسي في مقابل اخَلْلق الذي هو 
صفة للجانب اجلسدي. وفي دعاء الرسول � 
كان يقول: "اللهم أحسنت خْلقي فحسن ُخُلقي"

2 - الصفة النفسية ال بد أن تكون راسخة 
دواع��ي��ه��ا،  ت��ك��ررت  كلما  تتكرر  دائ��م��ة  وع���ادة 

فاملتصدق مرة في حياته ال يعتبر كرميا.
3 - اخللق إما فْطريٌّ يولد اإلنسان مزودًا 

به كاحلب واحللم واحلياء، وإما مكتسب ينشأ 
بالتعود والتدريب كالصبر والشجاعة واإليثار.
امل��م��ود  ع��ل��ى  ي��ط��ل��ق  اخل���ل���ق  وأن   -  4
واملذموم، لذلك يلزم التقييد فنقول: الصبر خلق 

حميد، والغرور خلق ذميم.
5 - وأن األفعال املمودة ما حسنه العقل 
والشرع معًا واملذمومة ما ذمها الشرع والعقل.
وإذا كانت التقوى هي حق الله على العباد، 
هي  بعض  على  بعضهم  ال��ع��ب��اد  ح��ق��وق  ف��إن 
اجلانب األخالقي في اإلسالم. وال تؤتي التقوى 
ثمارها إال بشيوع روح املبة والرحمة والعدل 
مبدإ  لتحقيق  والتعاون  والتكافل  وامل��س��اواة 
األخ���وة اإلس��الم��ي��ة. وق��د خ��ص ال��ق��رآن الكرمي 
فيه.  األخالق  آية( ملوضوع   1504( آياته:  ُرُبع 
الرسول  حديث  في  ج��اء  املعنى  لهذا  وتأكيدًا 
َم َمَكاِرَم  ا ُبِعْثُت أِلَُتِّ َ صلى الله عليه وسلم "ِإنَّ
والبيهقي(،  واحل��اك��م  أحمد  )رواه  اأَلْخ����اَلِق"، 
وقال سعد بن هشام: )دخلت على عائشة رضي 
الله عنها وعن أبيها فسَألتها عن أخالق رسول 
الله � فقالت: َأَما َتقَرأ القرآن؟ قلُت: َبَلى، قالت 

كان خلق رسول الله � القرآن(.
 فما هي محاسن األخالق التي حث رسول 

الله � معاذًا على التخلق بها؟
ي��ق��ول اإلم����ام ال��غ��زال��ي: )وج��م��ع بعضهم 
ع���الم���ات ح��س��ن اخل��ل��ق ف���ق���ال: ه���و أن ي��ك��ون 
كثير احلياء قليل األذى كثير الصالح صُدوق 
اللسان، قليل الكالم كثير العمل، قليل الزلل قليل 
وق��ورًا صبورًا شكورًا،  ب��ّرًا وص��واًل  الفضول، 
لعانا  ال  شفيقًا،  عفيفًا  رفيقًا  َحلِيما  راض��ي��ا 
وال سبابًا وال ناما وال مغتابا وال عجوال وال 
حقودًا وال بخياًل وال حسودًا، بشاشا هشاشا 
في  ويرضى  الله،  في  ويبغض  الله  في  يحب 
الله ويغضب في الله. فهذا هو حسن اخللق(، 

)اإلحياء ج 3/75(
حلياة  االجتماعي  الواقع  إلى  نظرنا  وإذا 
عن  تخلت  املسلمة  األس���رة  أن  وج��دن��ا  األم���ة 
ال��رع��اي��ة الدينية  ف��ي رع��اي��ة األب���ن���اء  دوره����ا 
واخل��ل��ق��ي��ة امل��ت��م��ث��ل��ة ف���ي ال����ق����دوة احل��س��ن��ة 
واإلشراف والنصح والتوجيه، لغلبة ما يتأثر 
اإلع��الم، وكذا  الشارع ووسائل  به األطفال من 
شيوع تيار اإلحلاد باجلامعات. وال يتم إصالح 
فلسفة  مبنظور  تربوية  مبناهج  إال  أوضاعنا 
إسالمية تسد هويتنا في سياستنا وتربيتنا 
ال��ت��غ��اف��ل ع��ن قيمة  م��ع��ام��الت��ن��ا، دون  وس��ائ��ر 
القدوة الصاحلة التي يجب أن يجدها الناشئة 
وامل��درس��ني واملسؤولني.  واألم��ه��ات  اآلب��اء  في 
ِفي  َلَنا  َفْلَتُكْن  القرآن،  ُخُلقه  كان   � والرسول 
الَهاِدي  الله األسوة احلسَنة. والله ُهو  رسول 

إلى سواء السبيل.
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َتقوى الّلِه وحْسن الخلِق
أكثر ما يدِخل الجنة

 َحْيُثَما ُكْنَت 
َ هَّ
عن اأبي َذرٍّ ُجْندب بن ُجنادة واأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل ر�سي الل عنهما عن ر�سول الل � قال »اتهَِّق الل

ُحَها وَخاِلِق النهَّا�َس ِبُخُلٍق َح�َسٍن« رواه الرتمذي وقال : حديث ح�سن. ويدخل يف هذا املعنى حديث اأبي هريرة عن  يَِّئَة احَل�َسَنَة َتْ واأْتِبِع ال�سهَّ

ِ وُح�ْسُن اخُلُلِق« اأخرجه الإمام اأحمد وابن ماجة والرتمذي و�سححه.
هَّ
ْكَثُ َما ُيْدِخُل النهَّا�َس اجَلنهَّة؟ َقال َتْقَوى الل

َ
النبي � اأنه �ُسئل : »َما اأ
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تقديم : 
التي  احلجة،  ذي  عشر  املباركة  األي��ام  من 
أقسم الله بها في قوله �والفجر وليال عشر� 
ومن بركتها أن الله تعالى جمع فيها عبادات 
العاشر،  اليوم  في  األضاحي  ذبح  منها  ع��دة، 
واملالحظ أن كثيرا من الناس بدأ يغيب عنهم 
املعنى التعبدي في هذا النسك، وظن الكثيرون 
أمنا هو حلم وكفى، ولذلك وجد من ال يبحث 
في أسنان الضحايا، ومن ال ينظر في عيوبها، 
بالسكر مثال وال  ألن��ه مريض  وم��ن ال يضحي 
يأكل حلم الغنم، ووجد من يقارن بني ثمن البقر 
وثمن الغنم وكثرة اللحم وقلته دون نظر إلى 
أيهما أفضل وال إلى أيهما بلغ سن اإلجزاء... 
هذه  أحكام  بعض  أق��دم  كثير-  –وغيره  لذلك 
القربان  وه��ذا  بها،  الله  أكرمنا  التي  العبادة 
�لن   : تعالى  ق��ال  ب��ه،  علينا  الله  ال��ذي تفضل 
يناله  ول��ك��ن  دم��اؤه��ا  وال  ال��ل��َه حلومها  ي��ن��ال 

التقوى منكم�  )احلج : 35(
فضل يوم النحر :

 � الله  أن رس��ول  ق��رط  ب��ن  الله  ع��ن عبد 
قال: »أعظم األيام عند الله يوم النحر، ثم يوم 

القر...« 
ويوم الَقّر هو اليوم احلادي عشر.

� قال:  الله  عن عقبة بن عامر أن رسول 
التشريق عيدنا  وأيام  النحر  »يوم عرفة ويوم 

أهل اإلسالم«. 
فضل األضحية :

قال أبو عمر : وقد روي في فضل الضحايا 
آثار حسان، فمنها ما رواه سعيد بن داود بن 
أبي الزبير عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله �: »ما من 
نفقة بعد صلة الرحم أعظم عند الله من إهراق 

الدم....«
وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا 
اجلهم  بن  محمد  حدثنا  ق��ال  أصبغ  بن  قاسم 
السمري قال حدثنا نصر بن حماد قال حدثنا 
محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء 
بن أبي رباح عن عائشة قالت : يا أيها الناس 
ضحوا وطيبوا بها أنفسا فإني سمعت رسول 
بأضحيته  توجه  عبد  من  »ما   : يقول   � الله 
وصوفها  وف��رث��ه��ا  دم��ه��ا  ك���ان  إال  القبلة  إل���ى 
حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة فإن 
الدم وإن وقع في التراب فإمنا يقع في حرز الله 

حتى يوفيه صاحبه يوم القيامة«.
حكم األضحية :

 األضحية سنة في حق كل مسلم غير حاج 
ال يحتاج لثمنها في ضرورياته في عامه وإن 
ك��ان يتيما، واألص��ل في ذل��ك فعل رس��ول الله 
ق��ال:   ،� أن���س  ف��ع��ن  ال���ذي داوم ع��ل��ي��ه.   �
أق��رن��ني،  أملحني  بكبشني   � النبي  »ض��ح��ى 
ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على 
صفاحهما« وقال ابن عمر في الضحية ليست 
بحتم ولكنها سنة ومعروف، وذكر ابن عبد البر 
األن��ص��اري  أب��ي بكر وعمر وأب��ي مسعود  ع��ن 
تركهم  يفيد  ما  عنهم  الله  رض��ي  عباس  واب��ن 
لألضحية. ثم قال تعقيبا على هذه اآلثار: وهذا 
فيها  ُيعتقد  لئال  العلم  أهل  عند  أيضا محمله 
للمواظبة عليها أنها واجبة فرضا، وكانوا أئمة 

يقتدي بهم من بعدهم ممن ينظر في دينه إليهم 
ألنهم الواسطة بني النبي وبني أمته فساغ لهم 
من االجتهاد في ذلك ما ال يسوغ اليوم لغيرهم، 
واألصل في هذا الباب أن الضحية سنة مؤكدة، 
ألن رسول الله � فعلها وواظب عليها أو ندب 

أمته إليها.
أنواع الضحايا :

أج��م��ع ال��ع��ل��م��اء أن األض��ح��ي��ة ت��ك��ون من 
وهي  تعالى،  الله  قال  التي  الثمانية  األزواج 

اإلبل والبقر والغنم.
األفضل في الضحايا:

ال��ذي ضحى  ألنه  الضأن  الضحايا  أفضل 
به النبي � كما في حديث أنس � السابق، 
ثم يليه املعز ألنهما نوع واحد يجمعهما اسم 
العربي:  اب��ن  ق��ال  اإلب��ل،  بعد  البقر  ثم  الغنم، 
إمن��ا ضحى   � النبي  أن  ذل��ك:  على  والدليل 
بها.  لضحي  أفضل  اإلب��ل  كانت  ول��و  بالغنم، 
ومما يدل أيضا على أنها أفضل من اإلبل في 
الضحايا أن الله تعالى فدى الذبيح من الذبح 
بكبش، فقال في كتابه العزيز: �وفديناه بذبح 

عظيم� 
أسنان الضحايا :

ع��ن ج��اب��ر، ق���ال: ق��ال رس���ول ال��ل��ه �: »ال 
تذبحوا إال مسنة، إال أن يعسر عليكم، فتذبحوا 

جذعة من الضأن«
ففي هذا احلديث أنه ال يجزئ من األضاحي 
إال مسنة، واملسنة هي الثنية وهي التي تلقي 
ثنيتها وهي في ذات الظلف التي أكملت ثالث 
س��ن��ني وف���ي ذات اخل���ف ال��ت��ي أك��م��ل��ت خمس 
سنني، ولم يستثن إال الضأن، وعلى ذلك أجمع 
العلماء، قال عياض: وال خالف بني العلماء أنه 
ال يجزئ اجلذع إال من الضأن وحدها، وهكذا 
فالذي يجزئ من املعز ما أكمل سنة ودخل في 
ثالث  أكل  ما  البقر  من  يجزئ  وال��ذي  الثانية، 
سنني وال��ذي يجزئ من اإلب��ل ما أكمل خمس 
هو  اجل��ذع  هل  فاختلفوا  الضأن  وأم��ا  سنني، 
ابن ستة أشهر أو ثمانية أو عشرة فإذا أكمل 
أن  العربي: وأجمعوا  ابن  قال  ثني،  فهو  سنة 
الثني فما فوقه يجزئ منها كلها. وأجمعوا أنه 
ال يجوز اجلذع من املعز في الضحايا وال في 
الهدايا، لقوله � ألبي بردة: »ولن جتزي عن 
أحد بعدك« واختلفوا في اجلذع الضأن، فأكثر 

الضأن  من  اجل��ذع  يجزئ  يقولون:  العلم  أهل 
هديا وأضحية.

حكم االشتراك في األضحية :
االشتراك في األضحية نوعان: اشتراك في 
األج��ر واش��ت��راك في الثمن، أم��ا االش��ت��راك في 

األجر فجائز بشروط :
> أن يسكن املشَرك مع املشِرك في مسكن 

واحد ولو حكما بأن يجمعهما باب واحد.  
> أن يكون املشَرك قريب املشِرك.

املشَرك  على  اإلنفاق  املشِرك  يتولى  أن   <
ولو تبرعا.

الله  واألص��ل في ذلك حديث عائشة رضي 
عنها، وف��ي��ه أن رس���ول ال��ل��ه � ق��ال ف��ي ذبح 
األضحية : »باسم الله، اللهم تقبل من محمد، 

وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به«
ف��ال يصح، وال  ف��ي الثمن  وأم��ا االش��ت��راك 
التضحية  أيا منهم، ألن  جتزئ معه األضحية 
فيها  يجزئ  وال  تتبعض،  ال  والعبادة  عبادة 
واحد عن واحد، ولم يرد في الشرع ما يجوزها، 
وحديث جابر في احلديبية فمردود من وجوه 

ليس هذا محل بسطها.
تنبيه: هذا إن دخل املشرك مع املشركني فإن 

لم يدخل معهم أجزأت عنهم بال شرط. 
ما ال يجزئ من الضحايا : 

أج��م��ع ال��ع��ل��م��اء ع��ل��ى أن����ه ال ي��ج��زئ من 
وال��ع��وراء  ظلعها،  ال��ب��ني  ال��ع��رج��اء  الضحايا 
ال���ب���ني ع���وره���ا، وامل���ري���ض���ة ال���ب���ني م��رض��ه��ا، 
ما  ذل��ك  في  واألص��ل  تنقي،  ال  التي  والعجفاء 
روى البراء بن عازب أن رسول الله � سئل: 
وق��ال:  بيده  فأشار  الضحايا؟  من  ُيتقى  م��اذا 
يدي  ويقول  بيده  يشير  البراء  وك��ان  »أرب��ع��ا« 
البني  »العرجاء   � الله  رس��ول  يد  من  أقصر 
واملريضة  ع��وره��ا،  ال��ب��ني  وال���ع���وراء  ظلعها، 
ومثل  تنقي«  ال  التي  والعجفاء  مرضها،  البني 
األذنني  صغيرة  وهي  والصمعاء  العمياء  ذلك 
أو  لها خلقة  ذنب  ال  التي  والبتراء وهي  جدا 
والبخراء  الصوت  فاقدة  والبكماء وهي  طروا 
أكثر  أذن  الفم. ومشقوقة  رائحة  وهي متغيرة 
من ثلث، ومكسورة أكثر من سن لغير إثغار أو 

كبر، وذاهبة ثلث ذنب... 
ما يجزئ من الضحايا :

من العيوب التي ال تؤثر في اإلجزاء كون 

األضحية جماء أي ال قرن لها أو مقعدة لشحم 
أو سمن، أو مكسورة قرن إن برئ، فإن لم يبرأ 

فال جتزئ. 
وقت األضحية :

 يبدأ وق��ت األضحية من حني ذب��ح اإلم��ام 
إلى غروب شمس اليوم الثالث، ومن ذبح قبل 
اإلمام  أعادها، واألصل في هذا ما روى البراء 
بن عازب، قال: قال النبي �: »إن أول ما نبدأ 
فننحر،  نرجع  ث��م  نصلي،  أن  ه��ذا  يومنا  ف��ي 
فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل 
من  ليس  ألهله،  قدمه  حلم  هو  فإمنا  الصالة 
النسك في شيء« فقال رجل من األنصار يقال له 
أبو بردة بن نيار: يا رسول الله، ذبحت وعندي 
جذعة خير من مسنة، فقال: »اجعله مكانه ولن 

توفي أو جتزي عن أحد بعدك«
وع��ن ج��اب��ر ب��ن عبد ال��ل��ه، ق���ال: صلى بنا 
رج��ال  فتقدم  باملدينة،  النحر  ي��وم   � النبي 
»فأمر  نحر،  قد   � النبي  أن  وظنوا  فنحروا، 
النبي � من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، 

وال ينحروا حتى ينحر النبي �«
مندوباتها :

ي��ن��دب ف��ي األض��ح��ي��ة اجل��ي��د ال��س��ال��م من 
العيوب السمني الذكر األقرن األبيض، واألصل 
حديث  ومنها   � أضحيته  أح��ادي��ث  ذل��ك  في 
 � ال��ل��ه  رس���ول  أن  عنها  ال��ل��ه  رض��ي  عائشة 
أم��ر بكبش أق���رن يطأ ف��ي س���واد، وي��ب��رك في 
سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، 
قال:  ثم  امل��دي��ة«،  هلمي  عائشة،  »ي��ا  لها:  فقال 
وأخذ  أخذها،  ثم  ففعلت:  بحجر«،  »اشحذيها 
الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: »باسم الله، 
أمة  وم��ن  محمد،  وآل  محمد،  م��ن  تقبل  اللهم 
أن��ه عليه  أن��س  ب��ه« وحديث  محمد، ثم ضحى 
أقرنني، وقوله  أملحني  السالم ضحى بكبشني 

تعالى »وفديناه بذبح عظيم«
ما يندب للمضحي :

ال���ذي  ب���ه  –ونعني  ل��ل��م��ض��ح��ي  ي��ن��دب   <
أن  يريد غيره  وال��ذي  بنفسه  أن يضحي  يريد 
يضحي عنه كالزوجة والولد..- أن يترك حلق 
عشر  أظافره  قلم  يترك  وأن  بدنه  شعر  جميع 
: ندب   � ذل��ك قوله  ذي احلجة، واألص��ل في 

للتشبيه باحلاج.
أو صبيا  ام���رأة  ول��و  للمضحي  ي��ن��دب   <
ذبح أضحيته بيده اقتداء بسيد العاملني، فقد 
سبق في أكثر من حديث صحيح أنه � ذبح 

أضحيته بيده.
في  أضحيته  يذبح  أن  للمضحي  يندب   <

اليوم األول ألن النبي � إمنا ذبحها فيه.
األك��ل  ب��ني  يجمع  أن  للمضحي  ي��ن��دب   <

والصدقة، واإلعطاء بال حد بثلث أو غيره.
األضحية والصدقة أيهما أفضل؟

جماهير  عند  أفضل  العيد  يوم  التضحية 
سنة  لكونها  بثمنها،  التصدق  من  العلم  أهل 
وشعيرة من شعائر اإلسالم، قال القرطبي نقال 
عن غير واحد: الضحية أفضل من الصدقة، ألن 
الضحية سنة مؤكدة كصالة العيد، ومعلوم أن 
وكذلك  النوافل.  سائر  من  أفضل  العيد  صالة 

صلوات السنن أفضل من التطوع كله .
ما يمنع في األضحية :

أو  صوفا  أو  جلدا  منها  ش��يء  بيع  مينع 
غيرهما كما مينع أن يعطي اجلزار أجرته منها 
ولو ذبح قبل اإلمام أو تعيبت حالة الذبح أو 

قبله، ألنها خرجت لله.  

حتى ال يغيب عنا املعنى التعبدي لألضحية
د. امحمد العمراوي
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عباد الله :
إن احلياة احلقيقية الطيبة إمنا حتصل 
باالستجابة لله ورسوله، وهي متباينة في 
ذلك بحسب متسك  كل  واملراتب،  الدرجات 
ازداد  فكلما  تعالى،  الله  من  وقربه  العبد 
والسنة  للكتاب  وخضوعه  العبد  متسك 
ارتقى  وتسليمًا،  وقبواًل  وإذعانًا،  حتكيمًا 
طعمها،  وذاق  الطيبة  احلياة  درج��ات  في 
الله  ش���رع  مخالفة  م��ن  اإلن��س��ان  فليحذر 
الدنيا  واإلعراض عنه، فإنها اخلسارة في 

واآلخرة.  
أي��ه��ا امل��س��ل��م��ون: ات���ق���وا ال��ل��ه ت��ب��ارك 
بفعل  عز وجل  الله  اتقى  من  فإن  وتعالى، 
أوامره وترك زواجره، ُوفق ملعرفة احلق من 
الباطل، والهدى من الضالل، فكان ذلك سبب 
الدنيا،  نصرته وجناته ومخرجه من أمور 
وسعادته يوم القيامة، يقول جل وعال: �َيا 
َلُكْم  َيْجَعل  َه  اللَّ ُقوا  َتتَّ ِإن  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  َأيُّ
َلُكْم  َوَيْغِفْر  َئاِتُكْم  َسيِّ َعنُكْم  ْر  َوُيَكفِّ ُفْرَقانًا 

ُه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم� )األنفال 29(. َواللَّ
ل��وازم تقوى الله أن يستجيب  وإن من 
املسلم ألوامر الله تعالى ورسوله �، كما 
َها  َأيُّ �َيا   : كتابه  محكم  في  بذلك  الله  أمر 
ِإَذا  ُسوِل  َوِللرَّ ِه  ِللَّ اْسَتِجيُبوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ
َيُحوُل  َه  اللَّ َأنَّ  َواْعَلُموا  ُيْحِييُكْم  مِلَا  َدَعاُكْم 
��َش��ُرون�   ����ُه ِإَل��ْي��ِه حُتْ َب���ْ�َ امْلَ����ْرِء َوَق��ْل��ِب��ِه َوَأنَّ
)األنفال : 24(. قال اإلمام ابن القيم رحمه 
أم���ورًا  اآلي���ة  ه��ذه  فتضمنت   : تعالى  ال��ل��ه 
م��ن��ه��ا: أن احل��ي��اة ال��ن��اف��ع��ة إمن���ا حتصل 
حتصل  لم  ومن  ورسوله،  لله  باالستجابة 
منه هذه االستجابة فال حياة له، وإن كانت 
أرذل  وب�  بينه  مشتركٌة  بهيميٌة  حياٌة  له 
الطيبة هي  فاحلياة احلقيقية  احليوانات، 
ظاهرًا  وال��رس��ول  لله  استجاب  م��ن  حياة 
وب��اط��ن��ًا، ف��ه��ؤالء ه��م األح��ي��اء وإن م��ات��وا، 
األب��دان،  أم��وات وإن كانوا أحياء  وغيرهم 
ول��ه��ذا ك���ان أك��م��ل ال��ن��اس ح��ي��اة أكملهم 
ما  كل  وإن   ،� الرسول  لدعوة  استجابًة 
إليه ففيه احلياة، فمن فاته جزٌء منه،  دعا 
ف��ات��ه ج���زٌء م��ن احل��ي��اة، وف��ي��ه م��ن احلياة 

بحسب ما استجاب للرسول.
لله  استجاب  ملن  إال  فال حياة حقيقية، 
إال  االس��ت��ج��اب��ة  وال حتصل   ،� ورس��ول��ه 
عند حدود  والوقوف  ورسوله،  الله  بطاعة 
 ،� الله  ول��زوم سنة رس��ول  الله عزوجل، 
والتسليم  بها،  والرضا  إليها،  واالحتكام 
ى  َحتَّ ُيْؤِمُنوَن  ال  ���كَ  َوَربِّ �َفال   : بها  املطلق 
َيِجُدوا  ال  ُث��مَّ  َبْيَنُهْم  َشَجَر  ِفيَما  ُموَك  ُيَحكِّ
َوُيَسلُِّموا  َقَضْيَت  ا  ِمَّ َحَرجًا  َأْنُفِسِهْم  ِفي 

َتْسِليمًا� )النساء : 64(.
عن أبي سعد بن املعلى �، قال: »كنت 
فلم  ف��دع��ان��ي،   ،� النبي  ب��ي  فمر  أص��ل��ي، 
آته حتى صليت، ثم أتيته، فقال: ما منعك 

يقل  قال:ألم  قلت: كنت أصلي.  تأتيني؟  أن 
ِه  ِللَّ اْسَتِجيُبوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  َأيُّ �َيا  الله: 
ُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم مِلَا ُيْحِييُكْم�. فإذا كانت  َوِللرَّ
حياته،  في  واجبًة   � الرسول  أمر  إجابة 
واجبة،  وفاته  بعد  لسنته  االستجابة  فإن 
وحترم مخالفتها وتقدمي شيء عليها، وقد 
واالنتقام  الشديد،  الوعيد  تعالى  الله  رتب 
�َفْلَيْحَذِر  بقوله:  لها  املخالف�  على  األكيد 
ُتِصيَبُهْم  َأن  َأْم����ِرِه  َع��ن  ُي��َخ��اِل��ُف��وَن  ��ِذي��َن  الَّ
�. قال اإلمام  َأِليٌم  َعَذاٌب  ُيِصيَبُهْم  َأْو  ِفْتَنٌة 
في  تعالى  ال��ل��ه  رح��م��ه  كثير  اب��ن  احل��اف��ظ 
وليخش  فليحذر  أي:  اآلي��ة:  لهذه  تفسيره 
من مخالفة شريعة الرسول باطنًا وظاهرًا، 
من  قلوبهم  ف��ي  أي:  فتنة�  تصيبهم  �أن 
كفر أو نفاق، أو بدعة، �أو يصيبهم عذاب 
أليم� في الدنيا بقتل أو حد أو حبس، أو 
نحو ذل���ك. وق���ال اإلم���ام أح��م��د رح��م��ه الله 
الشرك،  الفتنة  الفتنة؟  ما  أت��دري   : تعالى 
لعله إن رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء 
املؤمن�  ب�  ما  والفرق  فيهلك.  الزيغ  من 
ورسوله،  لله  االستجابة  سرعة  واملنافق� 
ورسوله،  الله  أوامر  امتثال  إلى  واملبادرة 
إذا  للحق  وال��ط��اع��ة، واالن��ق��ي��اد  وال��س��م��ع 
الفريق�  صفات  مبينًا  تعالى  يقول  ظهر، 
ُسوِل  َوِبالرَّ ِه  ِباللَّ ا  آَمنَّ �َوَيُقوُلوَن  ذلك:  في 
َبْعِد  ِم��ن  ِمْنُهم  َف��ِري��ٌق  ��ى  َي��َت��َولَّ ُث��مَّ  َوَأَط��ْع��َن��ا 
ِإَلى  ُدُع��وا  َوِإَذا  ِبامْلُْؤِمِنَ�  ُأوَلِئَك  َوَم��ا  َذِل��َك 
ِمْنُهم  َفِريٌق  ِإَذا  َبْيَنُهم  ِلَيْحُكَم  َوَرُسوِلِه  ِه  اللَّ
ِإَلْيِه  َيْأُتوا  ��قُّ  احْلَ َلُهُم  َيُكن  َوِإْن  ُمْعِرُضوَن 
َأْم  اْرَتاُبوا  َأِم  َم��َرٌض  ُقُلوِبِهم  َأِف��ي  ُمْذِعِنَ� 
َوَرُسوُلُه َبل  َعَلْيِهْم  ُه  اللَّ َيِحيَف  َأْن  َيَخاُفوَن 
امْلُوِمِنَ�  َقْوَل  َكاَن  ا  َ ِإمنَّ امِلُوَن  ُهُم الظَّ ُأوَلِئَك 
ِه َوَرُسوِلِه ِلَيْحُكَم َبْيَنُهْم َأْن  ِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَّ
َيُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َوُأوَلِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن 
ْقِه  َه َوَيتَّ َه َوَرُسوَلُه َوَيْخَش اللَّ َوَمْن ُيِطِع اللَّ

َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِئُزوَن� )النور 49 - 50(.
الصحابي  ت��أخ��ر  ك��ان  إذا  ال��ل��ه:  ع��ب��اد 
اجلليل أبي سعد بن املعلى حلظات عن أمر 
الرسول � ح� دعاه، وهو يصلي ويعبد 
لعدم  عليه،   � الرسول  إنكار  ب  سبَّ الله، 
بحال  فكيف  ألم���ره،  واستجابته  مبادرته 
ال��ي��وم وال ح��ول وال قوة  ال��ن��اس  كثير م��ن 
الناس  من  بكثير  األم��ر  آل  وق��د  بالله؟!  إال 
إلى نبذ أوامر الله وسنة رسوله � وراء 
ظ��ه��وره��م وال��ع��ي��اذ ب��ال��ل��ه. وم���ن ت��أم��ل ما 

أقوالهم  أن  وج��د  البشر،  من  فئام  يعيشه 
وأع��م��ال��ه��م وت��ص��رف��ات��ه��م واع��ت��ق��ادات��ه��م 
تترجم ذلك وتفصح عنه جيدًا. فاتقوا الله 
ُكْم ِمن َقْبِل َأْن َيْأِتَي َيْوٌم ال  و�اْسَتِجيُبوا ِلَربِّ
ِه َما َلُكم ِمْن َمْلَجٍأ َيْوَمِئٍذ َوَما  َمَردَّ َلُه ِمَن اللَّ

َلُكم ِمن َنِكيٍر�.
ال���ق���رآن العظيم،  ل��ن��ا ف��ي  ب���ارك  ال��ل��ه��م 
وانفعنا مبا فيه من اآليات والذكر احلكيم، 
وارزقنا السير على سنة املصطفى األم�، 
وأج��رن��ا  املستقيم،  ال��ص��راط  على  وثبتنا 
ولكم  لي  الله  وأستغفر  األليم،  العذاب  من 
وجلميع املسلم� من كل ذنب، فاستغفروه 

يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. 

اخلطبة الثانية
ينبغي جل���الل وجهه  ك��م��ا  ل��ل��ه  احل��م��د 
وعظيم سلطانه، أحمده سبحانه وأشكره، 
وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له، 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله 

عليه وعلى آله وصحبه. 

عباد الله : 
استجاب  لله  استجاب  من  أن  اعلموا 
ُهم  الله له، يقول تعالى: �َفاْسَتَجاَب َلُهْم َربُّ
َأُو  َذَك��رٍ  ِمن  ِمنُكْم  َعاِمٍل  َعَمَل  ُأِضيُع  ال  ي  َأنِّ
ع��ز وجل  150(. وق��ال  ع��م��ران  )آل  ُأْن��َث��ى� 
اْسَتَجاُبوا  ِذيَن  �ِللَّ الفريق�:  نتيجة  مبينًا 
َلُه  َيْسَتِجيُبوا  َلْم  ِذيَن  َوالَّ ْسَنى  احْلُ ِهُم  ِلَربِّ
َوِمْثَلُه  َجِميعًا  اأْلَْرِض  ِف��ي  َم��ا  َلُهم  َأنَّ  َل��َو 
َساِب  احْلِ ُسوُء  َلُهْم  ُأوَلِئَك  ِبِه  اَلْفَتَدْوا  َمَعُه 
 )20 )الرعد  َهاد�  امْلِ َوِبيَس  ُم  َجَهنَّ َوَمْأَواُهْم 
. وما أشد ضرورة املسلم� في هذا الزمن 
مل��ا حصل  ل��ه��م! ول��ك��ن  ال��ل��ه  إل��ى استجابة 
اخللل في استجابتهم لله ورسوله، ُمنعوا 
أنفسهم،  إلى  ووكلوا  لهم،  الله  إجابة  من 
ومن وكله الله إلى نفسه، وكله إلى ضعف 
وعجز وعورة، ولن تنكشف الغمة، وتصلح 
وف��رادى  مثنى  لله  بقيامها  إال  األم��ة  ح��ال 
جماعات ودوال، واستجابتها لسنة رسول 
الله �، وحمايتها والغيرة عليها، والثأر 
ي��َن  ��ذِ �َوالَّ بها:  املستمسك�  ونصرة  لها، 
َه مَلََع  ُهْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اللَّ َلَنْهِدَينَّ َجاَهُدوا ِفيَنا 

ِسِنَ�� )العنكبوت(. ْ اْلُ
توفيق  عالمة  م��ن  إن  املسلمون:  أيها 
أن يسير على  لعبده في هذه احلياة،  الله 
وفق كتاب الله وسنة رسوله �، في أقواله 
َها  َأيُّ �َيا  تعالى:  قال  وتصرفاته،  وأفعاله 
ْوا  َه َوَرُسوَلُه َوال َتَولَّ ِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللَّ الَّ
ِذيَن َقاُلوا  َعْنُه َوَأنُتْم َتْسَمُعوَن َوال َتُكوُنوا َكالَّ
َوابِّ ِعْنَد  َسِمْعَنا َوُهْم ال َيْسَمُعوَن ِإنَّ َشرَّ الدَّ
ِذيَن ال َيْعِقُلوَن� )األنفال  مُّ اْلُبْكُم الَّ ِه الصُّ اللَّ
التولي  الله-  رحمكم   - فاحذروا   .)32-31
عن طاعة الله ورسوله، �وأنتم تسمعون�، 
أي: بعد ما علمتم ما دعاكم إليه، فإن هذا 
الله:  عند  اخلليقة  شر  الناس  من  الصنف 
عن  �أي:  مُّ الصُّ ِه  اللَّ ِعْنَد  َوابِّ  ال���دَّ َش��رَّ  �ِإنَّ 
سماع احلق، �البكم�: عن فهمه، �الذين ال 

يعقلون�: عن الله ورسوله أمره ونهيه.
على  الله-  رحمكم   - وسلموا  وصلوا 
محمد بن عبد الله، كما أمركم الله بالصالة 
َوَمالِئَكَتُه  ��َه  ال��لَّ بقوله:�ِإنَّ  عليه  وال��س��الم 
آَمُنوا  ي��نَ  ��ذِ الَّ َها  َأيُّ َيا  ِبيِّ  النَّ َعَلى  ُيَصلُّوَن 

َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليمًا�.

االستجابة هلل ولرسوله... حياة.
ذ: عبد العزيز بن ادريس
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هذا  في  املسلمني  ض��رورة  أشد  ما 
الزمن إلى استجابة الله لهم! ولكن 
ملا حصل اخللل في استجابتهم لله 
ورسوله، مُنعوا من إجابة الله لهم، 
وكله  ومن  أنفسهم،  إلى  ووكلوا 
ضعف  إلى  وكله  نفسه،  إلى  الله 
وعجز وعورة، ولن تنكشف الغمة، 
بقيامها  إال  األم��ة  حال  وتصلح 
ودوال،  جماعات  وفرادى  مثنى  لله 
 ،� واستجابتها لسنة رسول الله 
والثأر  عليها،  والغيرة  وحمايتها 

لها، ونصرة املستمسكني بها
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أن  فأبى  اهلل  لغير  العلم  طلبنا   -  1
يكون إال هلل :

من  متعددة  مبراتب  العمل  يعمل  اإلنسان 
حيث اإلخالص فيه، ذلك أنه أحيانًا قد يطلبه 
لغير  يطلبه  وقد  الله،  لغير  فيبقى  الله،  لغير 
الله فيأبى عليه إال أن يكون لله، كما ُنقل عن 
الزهري رحمه الله قال: طلبنا هذا العلم لغير 
الله فأبى أن يكون إال لله، كان ذلك في القرون 
القرن  القرن األول أو أواخر  الهجرية األول��ى، 
الثالث  حتى  الثاني  وال��ق��رن  ب��األح��رى  األول 
احلديث  وتوثيق  احل��دي��ث  جمع  حركة  كانت 
حتى صار  اإلسالمية،  املجتمعات  في  نشيطة 
أو  احلديث  ينقلون  بأنهم  يتباهون  الشباب 
يكتبونه أو أنهم من احملدثني، ودخل فيهم من 
الناس  من  فكثير  معروف،  وه��ذا  منهم،  ليس 
العلوم  ولبعض  الصناعات،  لبعض  يتصدون 
ر بلغة اليوم،  فقط من أجل )املُوَضة(، كما ُنعبِّ
وهذا معناه طلب العلم لغير الله، ولكن عندما 
بدأ يكتب احلديث وجد فيه مواعظ ووجد ما 
ُيذّكره بالله ويزجره زجرًا، فأبى العلم نفسه، 
وطبيعة العلم الشرعي أبت عليه إال أن يكون 
ذلك العلم لله، فإذن هذه مرتبة من املراتب، فقد 
يسبق اإلخالُص الفعَل، وقد يقرنه وال يسبقه، 
البداية،  من  مخلصا  يكون  أن  لإلنسان  ميكن 
وميكن أن ال يكون مخلصا من البداية، جاء به 
القعلبي رحمه  ُحّب االستطالع، كما ُحكي عن 
البخاري  شيوخ  م��ن  شيخ  وه��و  تعالى،  الله 
طريفة  قصة  وه��ذه  مالك،  تالمذة  من  وتلميذ 
يحكيها أهل احلديث في ترجمة هذا اإلمام، )أن  
ُمدلَّال  الطائش، وكان  الشباب  شابًا عربيا من 
وط��رب،  غناء  أص��ح��اب  ل��ه  أمه، وكان  ووح��ي��د 
فخرج يومًا يتجول في املدينة، وكان من أهل 
املدينة املنورة، ووجد شيخًا من الشيوخ أحاط 
به شباب العلم، يتزاحمون على ِخطام ناقته، 
من  فقال  ناقته،  جل��ام  ميسك  من  ويتسابقون 
ه��ذا؟ م��ن ش��دة ال��َغ��ي��َرة، فقالوا ل��ه: ه��ذا أمير 
املؤمنني في احلديث -وكانت هذه العبارة من 
عبارات التعديل الراقية عند العلماء، وقد قيلت 
حتى هذه اللحظة في عدد من العلماء كاحلاكم 
أمير  وغيره-  تعالى  الله  رحمه  النيسابوري 
بن احلجاج  املؤمنني في احلديث، من؟ شعبة 
��اَدُة احلديث، وه��و من أه��ل ال��ع��راق، فدخل  َن��قَّ
الشاب يريد أن يرى أمير املؤمنني في احلديث، 
دخل يتزاحم مع الناس، وشد له جلام الناقة، 
وصنع لنفسه مكانا، وقال له متهكما: حدثني، 
فقال له الرجل َأكِرم حديث رسول الله � من 
أن تعبث به، أو كما قال، يعني ليس احلديث 
فحدثه  أن حتدثني،  إال  له:  فقال  للعب،  مجاال 
بسنده، حدثنا فالن قال، حتى قال: قال رسول 
الله �: » إن مما أدرك الناس من كالم النبوة 
األولى، إذا لم تستح فاصنع ما شئت«، فكانت 
له موعظة إلى يوم القيامة، فانسل من املجمع 
إذا جاء أصحابي  ألمه:  وقال  داره،  إلى  وعاد 
عكم،  أكرميهم وقولي لهم: لم يعد صاحَبكم، ودَّ
ال��ع��راق، حلق  نحو  وانطلق  عليكم،  وال��س��الم 
ب��ه��ذا اإلم����ام ليطلب احل��دي��ث ع��ن��ده ووج���ده 
املدينة وتتلمذ  إلى  بعد ذلك قد مات، ثم رجع 
على اإلم���ام م��ال��ك رح��م��ه ال��ل��ه ت��ع��ال��ى، وأنعم 
ذل��ك شيخا من شيوخ  ك��ان بعد  إم��ام��ًا، ثم  به 

البخاري صاحب الصحيح، وصار رجاًل ُيذكر 
في أسانيد العلم، فلننظر كيف كانت بدايته؟، 
طلب العلم لغير الله فأبى أن يكون إال لله، أراد 
أن يلهو بعض الشيء كعادة الشباب الطائش 
أن  أنفه، مادام  الله رغم  إلى  قاده  العلم  ولكن 

الله قد كتب له الهداية.
2 - اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد 

الكور :
وقد يكون املؤمن قد طلب اإلخالص ابتداء، 
ومن طلب اخلير ابتداء فإن الله يوفقه إليه، إن 
لم يقع عليه زيغ بعد، لكن قد يحُدث أن اإلنسان 
والعياذ  ب��اإلف��الس  وينتهي  ب��اإلخ��الص  يبدأ 
بالله، نسأل الله العافية، وفي هذا دعاء النبي 
� »اللهم إني أعوذ بك من احَلْور بعد الَكْور«، 
ال��رأس  على  العمامة  وض��ع  طريقة  وال��ك��ور 
العملية  ُرها صاحبها، واحلور هو  ُيَكوِّ عندما 
من  يستعيذ  فكان  العمامة،  نزع  أي  العكسية 
احلور، يعني احلل بعد اجلمع �َكالَِّتي َنَقَضْت 
َغْزَلَها�، فقد يبدأ اإلنسان العمل الصالح حتى 
بنى  مثال  من شخص  فكم  استقر خسره،  إذا 
مسجدا لله في بداية أمره، فأتاه سكان احلي 
وق��ال��وا ل��ه: أن��ت رج��ل ص��ال��ح بنيت اجل��ام��ع، 
فتربص  االن��ت��خ��اب��ات،  ف��ي  تترشح  أن  ن��ري��دك 
به إبليس وأغراه فدخل في اللعبة، ماذا وقع 
في  املسجد  اخلطر-  -وهنا  ف  ُيوظِّ ص��ار  ل��ه؟ 
الدعاية، بدأ يبني للناس بأنه صاحب اجَلامع 
�اَل  االن��ت��خ��اب��ات  ف��ي  ول��ذل��ك وج��ب أن ينجح 
َع  َسمَّ »من  َوااْلََذى�،  ِبامْلَنِّ  َصَدَقاِتُكْم  ُتْبِطُلوا 
َع الله به يوم القيامة«، بدأ مخِلصًا وانتهى  َسمَّ
وأهلكه،  إبليس  استدرجه  ما  بعد  من  مفِلسًا 
فاملؤمن إذن ال يأمن، �َوُقُلوُبُهْم َوِجَلٌة�، دائما 
خائف ألنه )من خاف جنى(، وهذه حكمة في 
البشر،  أصلها حديث، ولكن نحن نطبقها مع 
ُتطبق  أن  للحديث، وإمنا يجب  وهذا حتريف 
الله عز وجل، وصيغة احلديث »من خاف  مع 
الله  إن سلعة  أال  املنزل  بلغ  أدل��ج  وم��ن  أدل��ج 
غالية أال إن سلعة الله اجلنة«، فإذن النتيجة: 
إل��ى اجلنة، بلغ املنزل،  من خ��اف جن��ا، وص��ل 
ولكن اخلوف من الله ال من البشر، أما اخلوف 
من البشر فقد يؤول إلى الشرك األكبر والعياذ 

بالله.

تصفية  طريق  في  القلب  حركة   -  3
األعمال :

من هاهنا إذن كان اإلخ��الص، -هذه زبدة 
أمر  إلى  الله  بحول  لنخلص  واآلن  التعريف- 
مهمتها  القلب  في  فاإلخالص حركة  فيه،  آخر 
أو  للمنزلة،  امل��ع��ن��ى  ب��ه��ذا  األع���م���ال،  تصفية 
مل��ق��ام اإلخ�����الص، ول��ي��س اإلخ����الص باملعنى 
إله  ال  أن  تكلمنا عنه وهو شهادة  الذي  األول 
تصفية  على  اآلن  نتحدث  ال،  اعتقادًا،  الله  إال 
أن اإلنسان  اآلن، وهو  األعمال مبثل ما بينت 
ِهْم  َربِّ ِإَلى  ُهُم  َأنَّ َوِجَلٌة  �َوُقُلوُبُهْم  نفسه،  رقيب 
َراِجُعون�، في مراقبة دائمة، وفي وجل وخوف 
في  القلب  أو حركة  القلب،  نحو تصفية  دائ��م 
طريق تصفية األعمال، واملقصود بحركة القلب 
ٌك دائما في اخلير ودائما على  أن القلب ُمتحرِّ
حذر، ».... فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
اإلميان«، ألن التغيير بالقلب عملية ذاتية، وال 
بحال،  لذلك  وج��ه  وال  إط��الق��ًا  السكوت  تعني 
َف���ّس���ُروا ق��ول��ه �: »ف���إن لم  كثير م��ن ال��ن��اس 
يستطع فبقلبه« أنه إذا لم يستطع تغيير املنكر 
»فإن  أب��دا،  ال،  ال،  يسكت،  فإنه  ولسانه  بيده 
الداللة  أن  هاهنا  القاعدة  فبقلبه«  يستطع  لم 
القوية  الداللة  مراتب  من  وهي  اقتضاء،  داللة 
يقتضي:  التعبير  أن  يعني  األصوليني،  عند 
فإن لم يستطع فليغيره بقلبه، وإن كانت غير 
مذكورة »فليغيره«  ألنها ُذكرت من قبل، وتفهم 
من  يغير،  القلب  أن  ذلك  الكالم، ومقتضى  من 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع 
ال   � والنبي  بلسانه،  فليغيره  أي  فبلسانه، 
كان  الكلم،  جوامع  ُأوت��ي  الزائد،  الكالم  يعيد 
زًا، »فإن لم يستطع فبقلبه«  كالمه ملخصا مركَّ
التغيير  يكون  كيف  إذن  بقلبه،  فليغيره  أي 
أنه  إذن  القلب؟ املقصود  بالقلب؟ ماذا سيغير 
تغيير ذاتي بالداخل وليس باخلارج، ألن القلب 
ال يعمل خارجا، فإذا لم تستطع أن تدفع املنكر 
تتكلم  أن  تستطع  ول��م  بيدك،  الكلية  بطاقتك 
وتنصح، وتقول هذا منكر، اعلم في هذه احلالة 
بأنك أصبحت مصطادًا في شبكة املنكر، وأن 
نفسك  وَخلِّص  َفِفر  عليك،  استولى  قد  املنكر 
»فليغيره   :� ق��ول��ه  معنى  وه��و  امل��ن��ك��ر،  م��ن 
املنكر  تعيش وسط  دم��َت  ما  إذن  أنت  بقلبه«، 
يؤثر  املنكر  أن  فاعلم  التغيير  تستطيع  وال 

وليس  متعّد  واملنكر  رك،  يغيِّ أصبح  هو  فيك، 
��ا أن  ب��الزم، إم��ا أن تغيره وإم��ا أن يغيرك، أمَّ
تسامله فاملنكر ال يقبل، ولو قبلَت أنت فاملنكر ال 
يقبل، ال بد أن يغيرك، فإما أن تغيره وإما أن 
ر منك،  َغيَّ ما  ر  ُتَغيِّ أن  يغيرك، أضعف اإلميان 
حركة  داخلية،  حركة  وه��ذه  بقلبه«،  »فليغيره 
ُتبقي على  القلب في تصفية اإلحساس، حتى 
منكرا،  املنكر  أن  وعلى  معروفا،  املعروف  أن 
هاهنا  وم��ن  املنكر،  وتبغض  امل��ع��روَف  حت��ب 
كانت معاني اإلخالص تقوم على حركة قائمة 
بالقلب ُتخلص لله بهذا املعنى، أي أنك جتتهد 
بقلبك أن ُتصفي أعمالك، توتي العمل، وحتتاط 
من أن يوسوس لك إبليس برياء، أو برغبة في 
ُنْ َتْسَتْكِثُر التسميع، أو ِبُعْجب أو مّن، �َواَل َتْ
لعنه  إبليس  ي��زال  وال  وتلك،  هذه  فتحارُب   ،�
والرغبة  امل��ّن،  في  الرغبة  من  عليك  ُيلقي  الله 
التسميع، والرغبة في  األذى، والرغبة في  في 
تغير  فأنت  تدافع،  وأنت  تدافع،  وأنت  الرياء، 
الله  إن شاء  مخِلص  وأن��ت  ناحية،  من  بقلبك 
بهذا املعنى الثاني الذي هو منزلة اإلخالص، 
وإمنا هي منزلة الصاحلني اخلاضعني لله عز 
وتعالى،  سبحانه  له  املتبتلني  اخلشع  وج��ل، 
ومن أجمع ما ورد في ذلك وألطفه في القرآن 
أن يضعها  ك��ل مسلم  آي��ة وج��ب على  ال��ك��رمي 
ُنصب عينيه وهي قوله عز وجل �ُقْل ِانَّ َصاَلِتي 
اَل  نَي،  اْلَعامَلِ َربِّ  ِه  ِللَّ اِتي  َومَمَ َوَمْحَياَي  َوُنُسِكي 
ُل امْلُْسِلِمني�، آية  َشِريَك َلُه َوِبَذِلَك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوَّ
باملعنى  اإلخ��الص،  معاني  لكل  مانعة  جامعة 
ال��ل��ه،  إال  إل���ه  ال  أن  ش��ه��ادة  ه��و  ال����ذي  األول 
وباملعنى الثاني الذي هو تنقية القلب وتصفية 
الصاحلة،  األعمال  ما ينقض  الوجدان من كل 
َراِجُعوَن�،  ِهْم  َربِّ ِإَل��ى  ُهُم  َأنَّ َوِجَلٌة  �َوُقُلوُبُهْم 
اآلية جامعة لإلخالص بالشقني؛ فأوال هو شهد 
أن ال إله إال الله وأن محمدًا رسول الله، والله 
عز وجل هاهنا يخاطب نبيه محمدا �، ومن 
خالله يخاطب كل الناس أن يلتزموا بهذا �ُقْل 
ِانَّ َصاَلِتي َوُنُسِكي�، والصالة هي أم العبادات 
العملية رأسها وأمها  العبادات  على اإلطالق، 
وعمادها الصالة، �َوُنُسِكي�، والنسك هو كل 
واألضحيات  كالعقائق  له  عبادة  لله  ُيذبح  ما 
لله  ُيذبح  والهدي وكل ما في هذا املعنى مما 
عز وج��ل، وف��ي ه��ذه وتلك إش��ارة إل��ى ضروب 
األعمال من العباديات احملضة، ومن العبادات 
العلماء،  يقول  كما  امل��ؤون��ة  معنى  فيها  التي 
عبادة  هي  التي  العبادات  بعض  توجد  يعني 
إال  معنى  أي  لها  ليس  الصالة  مثل  محضة، 
احلظ،  من  قليل  فيها  عبادة  وتوجد  العبادة، 
لله ولكن تستفيد منها في  يعني أنت تعملها 
الذي  أن��ت  لله،  تذبحه  كالنسك  أيضًا،  الدنيا 
تأكله، تذبحه لله وتأكله، فلذلك إذن كان في هذا 
ما  القرآني  اإلعجاز  ومن  اجلمال  من  التعبير 
يعملهما  اللذين  العمل  إلى ضربي  إشارة  فيه 
امل��س��ل��م م���ن ال���ع���ب���ادات احمل��ض��ة وال��ع��ب��ادات 
لنا فيها حظ  لنا أن يكون  التي فيها، أو جاز 
َبع ال بالقصد األول، لكن ربي كرمي يكرمنا  بالتَّ
َصاَلِتي  ِانَّ  �ُقْل  وتعالى  له سبحانه  بعبادتنا 
نَي�،  اْلَعامَلِ َربِّ  ِه  ِللَّ اِتي  َومَمَ َوَمْحَياَي  َوُنُسِكي 
اإلنسان  ُعمر  َج��َم��َع  كالهما  واحمَل��ي��ا  وامل��م��ات 
ابتداء وانتهاء، فكل حركة تقع من اإلنسان في 
الدنيا، وكل ما يقصده اإلنسان من اآلخرة، كل 
وهاهنا  له،  ال شريك  العاملني  رب  لله  هو  ذلك 
غاية الغايات وهي توحيد الله عز وجل، وهذا 
الذي أردنا أن نصل إليه بإرادة الله عز وجل 

له.
-----------

التي  اإلمي��ان  منازل  اإلخ��الص من حلقات  منزلة   *
ألقيت باجلامع األعظم مبكناس وهي مادة مسجلة على 

شريط سمعي.

أعدها للنشر : عبد الحميد الرازي

اإلخالص تنقية للقلب وتصفية للوجدان
فريد األنصاري  رحمه الله تعالى
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1 - التعليم بني عاملني :
لقد أْمسى من املسلَّمات أن التعليم قاطرة 
التعليم  أقصد  بلد..  أي  في  الشاملة  التنمية 
الناجع والفّعال الذي يستهدف تكوين مواطنني 
صاحلني منفتحني على العالم انفتاحًا إيجابيا 
ولذا،  األصيلة.  بُهويتهم  ثهم  تشبُّ بقْدر  واعيا 
َحَرصت جميع األمم –وما تزال– على االهتمام 
به من كافة النواحي، وتوفير شروط ممارسته؛ 
ال��ره��ان��ات،  كسب  مستوى  ف��ي  ف��ع��ا،  ليكون، 
لة  وحتقيق تطلعات الناس. إال أن الثمار امُلصَّ
م��ن ذل��ك ك��ان��ت ش��دي��دَة ال��ت��ب��اُي��ن ب��ني العاملني 
بُوضوح،  تكشفه،  ما  وهذا  واملتخلف.  املتقدم 
في  التعليمية،  لألنظمة  ْولية  الدَّ التصنيفات 
ب��ل��دان امل��ع��م��ورة كلها، وال��ت��ي ت��ص��در دورّي���ا. 
ئ التعليم في الغرب، بشقيه  وهي –دائمًا– ُتبوِّ
األوربي واألمريكي، مكاَن الصدارة، العتبارات 
موضوعية ال جدال فيها. على حني ُنْلفي تعليَم 

أمة »اقرأ« في مراتب ُمؤِسفة حّقًا!
يعيش،  ال��ع��رب��ي  ال��ع��ال��م  ف��ي  التعليم  إن 
املظاهر  أزماٍت خانقًة، متعددَة  بعيد،  أمد  منذ 
واألبعاد، رغم االعتمادات املالية الضخمة التي 
عن النظر  ُتْرصد له في كثير من باده. وحني ُنْ
فيه ندرك جّيدا أن التأثيرات اخلارجية فيه من 
تأزمه  أسباب  أب��رز  من  ولعلها  مبكان،  الكثرة 
طه حتى أضحى أشبَه بذلك الغراب الذي  وتخبُّ
أراد التخلص من مشيته املعيبة، وتقليد مشية 
مشيته  َيفقد   – امل��آل  في   – به  ف��إذا  احلمامة؛ 
األصلية، ويخفق في إتقان مشية املقلَّد! وهذا 
يجّرنا َجّرًا إلى احلديث عن أثر التيار التغريبي 
في أنظمتنا التربوية والتعليمية، الذي يعود، 
في الواقع، إلى زمن ليس بالقريب، إال أنه لم 
ُمنذئٍذ، بل ظل مستمّرا بوتيرة أقوى،  ينقطع، 

وبصور أكثر تنوعا وتأثيرا!
اإلسالمي  العالم  يف  التعليم  تغريب   -  2

والبداية من مصر :
تيار  تأثير  ب��داي��ات  إرج���اع  نستطيع  ق��ْد 
إلى  واإلسامي  العربي  التعليم  في  التغريب 
مطلع ال��ق��رن ال��ت��اس��ع ع��ش��ر ف��ي م��ص��ر، حني 
إلى تدشني سلسلة من  باشا  عَمَد محمد علي 
اإلصاحات في أُفق بناء مصَر حديثٍة وقوية، 
في شتى امليادين، مبا فيها – طبعًا – التعليم، 
ب��ل إن���ه ك���ان ال��ق��ط��اع ال���ذي ح��ظ��ي ب��األول��وي��ة 
ف���ي م��خ��ّط��ط��ه اإلص���اح���ي ال��ش��ام��ل؛ الن��ب��ن��اء 
اإلصاحات األخرى عليه حتمًا. فقد ارتأى أن 
التعليم السائد، إّبانئذ، في األزهر، وفي غيره 
قادر  وغيُر  متخّلٌف،  واملؤّسسات،  املعاهد  من 
على الرقّي باملجتمع والدولة، في ظل التحديات 
الكثيرة التي كانت ُتابهها داخليا وخارجيا. 
تطويره  بأسباب  األخ��ذ  ب��ض��رورة  اقتنع  ل��ذا، 
وحتديثه ليكون أقدَر على إعطاء ُمْخَرجات ذات 
فاعلية وتنافسية، وتيقن من أن ذلك لن يحصل 
الرائدة  التعليمية  إال باالستفادة من التجارب 
في العالم عصرئذ؛ فقّرر إرسال ِبْعثات طّابية 
إلى الغرب – فرنسا في املّل األول –، بلغ عدد 
 320 حوالي   – ُحكمه  فترة  َط��واَل   – أف��راده��ا 
طالبًا، ُصرف عليهم، من مالية الدولة، أزيد من 
220 ألف جنيه مصري. وقد اّطلع هؤالء على 
وتقدمه،  حداثته  ومظاهر  الغرب،  حياة  نط 
في  التعليمي  لنظامه  احل��اس��م  األث��ر  ومل��س��وا 

وتركت  أْبهرتهم،  التي  املُنَجزات  هذه  حتقيق 
فيهم آثارًا غائرة ظلت تفعل فعلها فيهم حتى 

بعد عودتهم إلى بلدهم. 
تلّقفْتُهم  ال��ع��ودة  ه��ذه  فبمجرد  وبالطبع، 
دولة محمد علي، آِملًة في اإلفادة من اخِلْبرات 
تتلُمذهم  خ��ال  حّصلوها  التي  واملكَتَسبات 
مختِلف  ف��ي  بتوظيفهم  ف��ب��ادرت  ل��ل��غ��رب��ّي��ني؛ 
لتطوير  عليها  ُي��راَه��ن  ك��ان  ال��ت��ي  ال��ق��ط��اع��ات 
التعليم،  طليعتها  وفي  بها،  والنهوض  مصر 
ب��ع��دم��ا أن���ش���أت ع�����ددًا م���ن امل������دارس امل��دن��ي��ة 
في  املتخصصة  العليا  وامل��ع��اه��د  احل��دي��ث��ة، 
الطب والهندسة والبيطرة والزراعة والصناعة 
واحلرب والفنون واألْلُسن. وكانت هذه البّوابَة 
التي تسّلل منها التيار التغريبي إلى التعليم 
مارسوا  العائدين  الطاب  أولئك  ألن  املصري؛ 
ال��ذي  التعليم  تأثير  حت��ت  اجل��دي��دة  مهاّمهم 
باملقابل   – وتراَجع  الغربية،  الديار  في  تلقوه 
التعليم األزه���رّي، ال��ذي ُف��رض عليه التفرغ   –
بالدين  له صلة  ما  لتلقني   – وظلما  فا  تعسُّ  –
ذون في  والشريعة! طبعا، الدين كما أراده املتنفِّ
د كل عالم أو متعلم أزهري ثبتت  الدولة. وُهدِّ
هذه  من  بالطرد  الرسمية  للتوجهات  مخالفته 

املؤسسة العريقة.
ال��ذي  الشهير  اخل��ط��اب  هنا  وأستحضر 
وّج��ه��ه اخل��ّدي��وي ع��ب��اس إل��ى علماء األزه���ر، 
فيها،  بالتحرك  لهم  املسموح  الرقعة  راس��م��ًا 
واألدوار املُوَكَلة إليهم، داعيا إياهم إلى االبتعاد 
بات الفوضى والشغب؛ إذ جاء فيه  عن كل مسبِّ
قوله: »أول شيء أطلبه أنا وحكومتي أن يكون 
الهدوء سائدا في األزهر، والشغب بعيدًا عنه، 
العلوم  بتلقي  إال  وطلبته  علماؤه  يشتغل  فا 
الدينية النافعة البعيدة عن زيغ العقائد وشغب 
األفكار؛ ألنه مدرسة دينية قبل كل ش��يء... إن 
كل ما يهّم احلكومة من األزهر اْسِتْتباب األمن 
فيه... وأطلب منكم أن تكونوا دائمًا بعيدين عن 
وكذلك  العلماء،  إخوانكم  حتثوا  وأن  الشغب، 

الطلبة، على ذلك«.
ب��ع��د ه����ذه اخل���ط���وة ال��ت��ي ُع�����ّدت – ل��دى 
كثيرين – بداية الهجمة التغريبية على النظام 
التعليمي في العالم العربي، سَتَتواَلى مساعي 
اإلسامية،  الُهوية  لتخريب  اإلمبريالي  الغرب 
وإخضاع الباد العربية واستغالها واستنزاف 
خيراتها، مسنودًا – في ذلك – بكواِدَر من هذا 
إلى أقصى  الباد نفِسها، ُمستَلبٍة ومنبهرة – 
البّراقة  الغربية  احل��داث��ة  مبظاهر   – احل��دود 

اخلادعة. ولم يكن الغرب يتوانى في استخدام 
أي وسيلة تضمن له الوصول إلى مبتغاه، مبا 

في ذلك اإلغراءات واملساعدات والضغوط.
التي  امل��ج��االت  أب���رز  أح���د  التعليم  وظ���ل 
انصّب عليه اهتماُم الهجمة التغريبية؛ فَسَعْت 
العربية  هويته  ع��ن  وإب��ع��اده  إض��ع��اف��ه،  إل��ى 
العلوم  تدريس  على  بالتضييق  واإلسامية؛ 
الشرعية واللغة العربية في مؤسساته، والنظر 
باستخفاٍف إلى ُمْخَرجاته، ووْصفها بالتخلف 
املستجّدة،  التطورات  مواكبة  عن  والقصور 
امليطني  ف��ي  احلقيقي  التأثير  ع��ن  والعجز 

الداخلي واخلارجي...
لم  الغربية  اإلمبريالية  الُقوى  أن  والواقع 
دها  تنقل معركتها إلى ساحة التعليم إال بعد تأكُّ
م��ن م��ح��دودي��ة اخل��ي��ار ال��ع��س��ك��ري، وم���ن ع��دم 
اآلَخرين،  القوة، في إخضاع  جناعة استخدام 
)العنف(  ال��ق��وة  ه��ذه  ألن  تبعيتهم؛  وض��م��ان 
قْسرًا،  األب��دان  إخضاع  في  وإْن جنحت  حتى 
إال أنها ال تقدر على ِمثل ذلك حني يتعلق األمر 
للقوى اإلمبريالية  بالعقول واألذهان. وقد بدا 
أن الرهان على تغريب التعليم وَعْلمنته وفصله 
الَقمني  َوْح���ده  الراسخة  وأصالته  هويته  عن 
بالسيطرة على الفكر والعقل. وهو وحده الذي 
يضمن استمرارية تبعية املُستْعَمر للُمستْعِمر 
بعد جاء هذا األخير ورحيله عسكريا وماديا. 
التقليدي  مبفهومه   - االحتال  أن  نرى  ول��ذا، 
- قد ُصّفي بعد منتصف القرن املاضي، ولكّن 
باستمرار  توحي  كثيرة  وتليات  م��ؤش��رات 
مقّنعة  بصور  املتخلفة  املجتمعات  في  تأثيره 
و«ُمَتَفنَّ فيها«. ومن هنا، يؤكد دارسون ُكْثٌر أن 
استعمار الغرب للعالم العربي لم يتوقف منذ 
أْن حصل، وأنه إْن كان خرج من الباب فقد دخل 
استعمار   – إذًا  ُيقال!.. هو -  النافذة؛ كما  من 
ق��اٍس،  وفكري  ثقافي  استعمار   .. مباشر  غير 
باقي  في  له  امل��واالة   – بالضرورة   – يْستتبع 

املجاالت!
يف  التعليم  تغريب  مظاهر  بعض   -  3

الوطن العربي : 
العربي  ال��وط��ن  ف��ي  التعليم  ت��غ��ري��ب  إن 
عدة جوانب؛  ��ّس  وَيَ مظاهر،  عدة  في  يتجلى 
مسار  وهيكلة  البيداغوجية  بالهندسة  ب��دءًا 
والبرامج  باملناهج  م��رورًا  وأط���واره،  التعليم 
وامل��ت��وي��ات وط��رائ��ق ال��ت��دري��س وم��ق��ارب��ات��ه 
الديدكتيكية، وانتهاًء بصيغ التقومي واإلشهاد، 

ّي مثا،  دون إغفال أمور أخرى ذات صلة؛ كالزِّ
ألّنا جند، أحيانًا، مؤسسات تعليمية في العالم 
التاميذ  على  بعينه  ل��ب��اس��ًا  ت��ف��رض  ال��ع��رب��ي 
عربي  غير  ثقافي  نسق  على  ُيحيلنا  والطاب 
وال إس��ام��ي. وحت��ض��رن��ي، ه��ا ه��ن��ا، التجربة 
ال��ت��ون��س��ي��ة ف��ي م��ن��ع ارت�����داء احل��ج��اب داخ��ل 
املدراس واجلامعات واملعاهد على عهد الرئيس 
املخلوع زيد العابدين بن علي، وقد بدأت هذه 
احلملة سنة 1981، استنادًا إلى نص قانوني، 
َع��دَّ احلجاب  بورقيبة،  احلبيب  عهد  في  صدر 
»زي����ا ط��ائ��ف��ي��ا«؛ وع��ل��ي��ه، ي��ح��ظ��ر ارت�����داؤه في 
شريحة  معارضة  رغم  التعليمية،  املؤسسات 
ع��ري��ض��ة م��ن ال��ش��ع��ب ال��ت��ون��س��ي ل��ه��ذا ال��ق��رار 
على  كثيرة  أخرى  أدلة  وتد  الاديقراطي ! 
التعليمية  املنظومة  في  األجنبي  التغلغل  هذا 
في بلدان عربية عدة، مشرقا ومغربا؛ مما يؤكد 
استحكام التغريب، وجناحه في تثبيت أقدامه، 
عّمق  ال��ذي  األم��ُر  تعليمنا؛  في  سمومه  ونفث 
الغرب  أزمته، وأفقده استقاليته، وإْن تظاَهَر 
بأّن ما يقوم به من مبادرات ُتاه هذا التعليم 
وتويده  وتطويره  حتديثه  ب��داف��ع  ه��و  إن��ا 
ق���ادرًا على االن��دم��اج في  واالرت��ق��اء به ليكون 
السياق العوملي، ومسايرة املستِجّدات املُلّحة.

مناصرين  التغريبي  التيار  هذا  وجد  وقد 
��ل��ون ل���ه، م��ن أب��ن��اء ِج��ْل��دت��ن��ا، وُي���ع���ّددون  ُي��ط��بِّ
التعليم  على  امل��زع��وم��ة  وأف��ض��ال��ه  »حسناته« 
العربي عمومًا، وكذا االمتيازات التي ُيتيحها، 
مبا فيها ضمان الوصول إلى مراتب عليا في 
الوظيفة واملجتمع... إال أنه لقي معارضة كثير 
بالنظر  الشعب؛  عامة  عن  فضا  املثقفني،  من 
البالغة على هويتنا احلضارية،  إلى خطورته 
ومقّومات أصالتنا. ويشّدد هؤالء على ضرورة 
انطاق مشاريع اإلصاح التعليمي، في العالم 
ُم��راِع��ي��ًة خصوصياِتنا  ال����ذات،  م��ن  ال��ع��رب��ي، 
إسقاطات  أي  عن  بعيدًا  وِقيَمنا،  وحاجياِتنا 
تعليمية  لفْرض ناذج  أو ضغوطات  خارجية 
أجنبية )فرنسية – إجنليزية...( داخل بلداننا. 
و»ف��ْرٌق بني أن متارس هذه البلدان نقدا ذاتيا 
ف��ي منظومة  إع���ادة النظر  حت���اول م��ن خ��ال��ه 
التربية والتعليم باالستناد إلى منظومة القيم 
تكون حتت ضغوط  أن  وبني  بها،  تؤمن  التي 
النظر  إعادة  إلى  تدفعها  سياسية واقتصادية 
تقنع  أن  وحت���اول  ذات��ه��ا،  القيم  منظومة  ف��ي 
نفَسها ومحيطها بضرورة إعادة صياغة سؤال 
القيم، فتقول: ما هي القيم التي ينبغي أن حتكم 
التي  القيم  هي  ما  َث��مَّ  ومن  التربوي؟  نظامنا 
ينبغي أن حتكم املجتمع؟« )د. خالد الصمدي(.

نظرات حول قضية التغريب  إذًا –  ِتْلُكم – 
في أنظمتنا التعليمية، التي برزت في العقود 
من  تأثيرا  أكثر  عدة  ص��ورًا  وَتِخَذت  املاضية، 
َعْلَمنة   – جوهرها  ف��ي   – وت��وّخ��ت  ق��ب��ُل،  ذي 
تلك األنظمة، وإفراغ محتواها، والتشكيك في 
قدراتها الذاتية على العطاء واإلنتاج، وإبعادها 
الوسائل، مع  لة مبختلف  عن هويتها... متوسِّ
ُجنوٍح أْوَضَح إلى تلك التي تْبُعد عن التصريح 
خيارات  اس��ت��خ��دام  وع��ن  احلقيقية،  بالّنيات 
يكاد  وال  غيرها.  أو  بالقوة  املباشر  الضغط 
سانحة  فرصة  ي��ف��ّوت  التخريبيُّ  التيار  ه��ذا 
التعليمي،  أن��وذج��ه  مزايا  عن  احلديث  دون 
التي تؤّهله – حسب زْعمه – ألْن يكون مصدر 
في  التعليمية  األنظمة  إلى  بالنسبة  استلهاٍم 

البلدان األخرى غير املتقدمة.

تغـريب التعلـيم .. مسعـى قدمي  يتكـرّر!
ذ. فريد أمعض�شو



هـل تـصـلـح أمــة بـدون إصـالح تـعـلـيـمـهـا ؟

- العلم أساس البناء الحضاري لألمة :
كبيرة،  عناية  بالعلم  اإلس���ام  عني  لقد 
احلضاري،  بنائه  في  األولويات  أولى  فجعله 
ملا له من أهمية قصوى في قضية استخاف 
بحق  وق��ي��ام��ه  األرض،  ه���ذه  ع��ل��ى  اإلن���س���ان 
الغاية  لهذه  أوج���ده  ال��ذي  خلالقه  العبودية 
أعظم  في  سبحانه  له  حددها  والتي  بعينها، 
كتاب أرسله إليه وهو القرآن الكرمي، مع أعظم 
عليه  الله  عبد  بن  مبعوث وهو محمد  رسول 
�وما  قائا:  التسليم  وأزك��ى  الصاة  أفضل 

خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون� )1(.
 وهذه الغاية السامية املتمثلة في عبودية 
إال ألجلها، ال  لبارئه، والتي ما وجد  اإلنسان 
من  لها  بد  ال  بل  اجلهل،  على  تقام  أن  ميكن 
قضية  اقترنت  لذلك  العلم،  هو  مكني  أس��اس 
الصحيح  اإلس��ام��ي  التصور  ف��ي  العبودية 
التي  بوسيلتها  الغاية  اقتران  العلم  بقضية 
ت��دور معها وج��ودا وعدما  لها عنها،  ال فكاك 
كما يدور احلكم مع علته وج��ودا وعدما. فا 
نكاد نبالغ إذا قلنا إن اإلسام ما اهتم بشيء 
التعلم  جعل  وق��د  ال !  كيف  بالعلم،  اهتمامُه 
أنثى،  أو  ذكر  مسلم  كل  على  شرعية  فريضة 
وجعل  اللحد،  إلى  املهد  من  طلبه  على  وحث 
االنشغال به من أرقى أنواع العبادات، وقيمة 
مداد العالم مع أنه هو أرخص ما عنده أعظم 
عند الله في ميزان األجور يوم القيامة من دم 
وقرن  الشهيد،  ميلكه  ما  أغلى  وهو  الشهيد، 
التعلم ونفاها  أو  التعليم  الفرد مبدى  خيرية 
كلها ال  األم��ة  إن خيرية  ب��ل  ذل��ك،  عما س��وى 
بالعلم  واهتمامها  حرصها  مبدى  إال  تتحقق 
لتكون  إال  الله  اختارها  فما  وتعلما،  تعليما 
أمة العلم، ورسولها املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص� لم ينتدب 
كما صرح  يكون معلما،  أن  آخر سوى  لشيء 
اآلث��ار، وكان  به  فيما ج�اءت  ملسو هيلع هللا ىلص�  نفسه  بذلك 
من األنسب لذلك أن تكون معجزته �ملسو هيلع هللا ىلص كتاب 
علم وال شيء أفضل من ذلك، واألليق أيضا أن 
تكون أول كلمة خوطب بها هو وأمته في هذا 
بالقراءة،  أمر  صيغة  »اق��رأ«  فعل  هي  الكتاب 
واألمر يفيد الوجوب كما يقول علماء األصول. 
هذه القراءة التي ينبغي أن تنطلق باسم الرب 
باسم  علق،  من  اإلنسان  خلق  ال��ذي  اخلالق، 
بأفضل  اإلنسان  على  امنت  الذي  األك��رم  الرب 
فعلمه  العلم،  نعمة  وه��ي  اإلي��ج��اد  بعد  نعمة 
من  وليس  يعلم.  لم  ما  بالقلم  وعلمه  البيان 
الغريب أيضا على هذه املعجزة / الكتاب أن 
تسمي سورة بكاملها فيه باسم »سورة القلم« 
بل ويقسم الله جل جاله وعم نواله في بداية 
يسطرون.  وم��ا  بالقلم  نفسها  ال��س��ورة  ه��ذه 
وهو سبحانه حني يقسم بشيء من مخلوقاته 
فليلفت انتباه الناس إلى أهمية املقسم به. كما 
يقول علماء التفسير. وال شك في هذا، فالقلم 
أصولنا  في  والوسيلة  ووسيلته.  العلم  رم��ز 
تعطى حكم غايتها، وهل بدون العلم ميكن أن 
تقوم حلضارة قائمة؟! وهل األمم التي تركت 
بصماتها في التاريخ هي غير تلك التي جعلت 
العلم عماد حضارتها، وارتكزت عليه مقومات 

وج��وده��ا وام��ت��داِد حياتها، وك��ان س��رَّ قوتها 
اإلن��س��ان، صانع  تكرمي  ك��ان  وه��ل  وتقدمها؟! 
احلضارة، ورفع مكانته على سائر املخلوقات، 
وإج��اال،  تعظيما  له  بالسجود  املائكة  وأم��ر 
واستحقاقه شرف اخلافة في األرض، هل كان 

كل ذلك بشيء آخر غير العلم؟!.
السامية  امل��ك��ان��ة  ه���ذه  للعلم  ك���ان  ف��ل��م��ا 
واأله��م��ي��ة ال��ق��ص��وى م��ن امل��ن��ظ��ور اإلس��ام��ي 
ان��ش��غ��ل أب��ن��اء أم��ت��ن��ا ب��ال��ع��ل��م وال��ت��ع��ل��م منذ 
االنطاقة األولى لإلسام، وانكبوا على دراسته 
وحتصيله أفرادا وجماعات، متسابقني للفوز 
الله للعلم�اء في  بالدرجات العا التي أع�دها 
منكم  آمنوا  الذين  الله  �يرف��ع   : تعالى  قول�ه 
وال�ذين أوت��وا العلم درجات� )2(، وقوله:�هل 
يعلمون�  ال  وال��ذي��ن  يعلمون  ال��ذي��ن  يستوي 
واألحاديث  اإللهية  اآليات  من  ذلك  وغير   ،)3(
واملتعلمني  العلماء  وتبشر  َتِعد  التي  النبوية 
والرفعة  السامية  وامل��ن��ازل  العالية  ب��األج��ور 
علمية  نهضة  ذلك  فأثمر  واآلخ��رة.  الدنيا  في 
قبلها  التاريخ  أجن��ب  ما  إميانية  صحوة  مع 
اإلمي��ان  فيها  امتزج  حيث  مثلها.  بعدها  وال 
بالعلم، وجتددت صلة السماء باألرض جتددا 
لم يسبق له مثيل، فنزل غيث الوحي بالهدى 
ما تشربته  قلوب ظمأى، سرعان  والعلم على 
فأحياها الله به كما يحيي األرض امليتة بوابل 
املطر. فأثمرت بإذن الله ما انتفعت به البشرية 
جمعاء، ال األمة اإلسامية وحدها، وكان خيرا 

وبركة ورحمة للعاملني.
- تخلف األمة ومحاوالت فاشلة في االصالح:
ثم أتى مع األسف الشديد على هذه األمة 
حني من الدهر تراجعت فيه إلى الوراء، وتسلم 
فيها زمام األمور من ال يحسن قيادتها من عبدة 
الدرهم والدينار والقطيفة، ممن ال هم لهم إال 
والتكالب  وال��ف��روج،  البطون  ش��ه��وات  تلبية 
دماء  واسترخاص  والعروش،  الكراسي  على 
األمة  فركنت  ذلك.  سبيل  في  والبعيد  القريب 
األرض،  إل��ى  وأخ��ل��دت  ال��دن��ي��ا،  إل��ى  بكاملها 
وخ����ارت ال��ع��زائ��م، وض��ع��ف��ت ال��ه��م��م، وع���ادت 
التخلف  دالالت  من  حتمله  ما  بكل  اجلاهلية 
وأشكالها،  ص��وره��ا  ومبختلف  واالن��ح��ط��اط، 
لتستحكم في كل شؤون حياتها. بل وأصيبت 

املفكر  تعبير  ح��س��ب  لاستعمار  بالقابلية 
الله، فاستعمرت من قبل  مالك بن نبي رحمه 
تغري  أن  قبل  وجهلها  وأه��وائ��ه��ا  شهواتها 
لينقض  شهيته  وتفتح  لعابه  وتسيل  غيرها 
ع��ل��ي��ه��ا ان��ق��ض��اض ال���وح���ش ع��ل��ى ف��ري��س��ت��ه، 
إلى  األكلة  تتداعى  كما  األمم  عليها  وتداعت 
قصعتها، ال يرقبون فيها إال وال ذمة، ينهبون 
خيراتها، ويقتسمون ثرواتها، ويتحكمون في 
بها  ويسيرون  ويسيرونها  حياتها،  دواليب 
كيف شاءوا وحيث شاءوا. بل إنهم ما تركوا 
كل  على  به  القضاء  ميكن  أسلوبا  أو  وسيلة 
مواطن القوة فيها، واإلجهاز على كل عرق ال 
يزال ينبض فيها باحلياة، إال جلأوا إليه. هذا 
حال األمة منذ زمان، وال يزال وضعها يزداد 
ترديا وسوءا، وليلها يزداد ظلمة وحلكة إلى 

يومنا البئيس هذا.
وفي كل حلظة كانت تتعالى أصوات بعض 
الغيورين على مستقبل األمة باملناداة بإصاح 
األوض���اع، وع��اج اجلسد م��ن األوج���اع، قبل 
الراقع،  على  اخلرق  واتساع  الداء،  استفحال 
بعض  وهناك  هنا  فكانت  األوان.  فوات  وقبل 
ل��ت��ج��اوز األزم����ة، لكنها م��ح��اوالت  احمل����اوالت 
باءت بالفشل. ألنها لم تضع األصبع بعد على 
موطن الداء، وانشغلت بإصاح القشور عوض 
فما  امل��رض بدل ج��ذوره.  اجلوهر، وبأعراض 
تبدل احلال وما تغير، وبقيت دار لقمان على 
حالها، بل ازداد حالنا بؤسا. وظن بعض أبناء 
األمة ممن تأثروا بثقافة الغرب وحضارته أن 
املخرج الذي ال مخرج سواه يكمن في االنساخ 
كليا عن هويتنا وشطب خصوصيتنا الثقافية 
الغرب،  أذي��ال  من  ذيا  ونصبح  واحلضارية، 
ونسي هؤالء أو تناسوا ما قاله سابقا عقاء 
هذه األمة عن خبرة ووعي: »إنه ال يصلح آخر 

هذه األمة إال مبا صلح به أولها«.
- إصالح األمة بإصالح تعليمها:

بالعلم مقرونا  ك��ان  األم��ة  أول   إن ص��اح 
ب����اإلمي����ان، وص�����اح آخ���ره���ا ل���ن ي���ك���ون إال 
بذلك.  فا بد من نهضة علمية جديدة مقترنة 
بصحوة إميانية كما حدث في البداية. وهذا 
األمة من جديد،  لنهوض  املتني  األس��اس  هو  
رسالتها  الس��ت��ئ��ن��اف  األوح����د  السبيل  وه���و 

احل��ض��اري��ة م��رة أخ���رى. ول��ع��ل أق��ص��ر طريق 
النهضة  ف��ي  الغاية  ه��ذه  لتحقيق  وأضمنه، 
والنهوض، والكفيل بإحداث التغيير املنشود، 
بكل  للتعليم  واحلقيقي  اجل��اد  اإلص���اح  ه��و 
النظم  بناء  وإع��ادة  وتخصصاته،  مستوياته 
ويكفل  أصالتها،  يكفل  مبا  عندنا  التعليمية 
ق��درت��ه��ا ف��ي ن��ف��س ال��وق��ت ع��ل��ى االس��ت��ج��اب��ة 
مستجدات  واس��ت��ي��ع��اب  ال��ع��ص��ر  مل��ت��ط��ل��ب��ات 
ونشدان  التيه،  من  مزيد  ذل��ك،  وغير  احلياة، 
لعوامل  وتكريس  الظمإ،  اشتداد  مع  للسراب 
ويعمل  يرجوه  ما  واالنحطاط. وهذا  التخلف 
وأع��داء هويتها  األم��ة  أع��داء  نهار  ليل  ألجله 

وعقيدتها.
مشروع  أي  »إن  حسنة:  عبيد  عمر  يقول 
اخللل،  ومعاجلة  والتنمية  والبناء  للنهوض 
من  واإلق����اع  التغيير  وم��ح��اول��ة  وال��ت��ج��اوز، 
التعليم  بنظام  االرتقاء  عن  بعيدا  يتم  جديد، 
واستمرار مراجعته وتقوميه ودراسة جدواه، 
قبيل  من  هو  ومخرجاته  مدخاته  واختبار 
االجتماعي  وال��ض��ال  السياسية  امل��ج��ازف��ات 
والعمى الفكري، ولون من الضرب على احلديد 
وتعامل  الفاعل،  املوقع  عن  وابتعاد  ال��ب��ارد، 
م��ع ع��ال��م األش��ي��اء على ح��س��اب ع��ال��م األف��ك��ار 
الذي يجعلنا نخسر  التي هي اإلنسان، األمر 

اإلنسان واألشياء معا« )4(.
- ضرورة التحرر من المناهج الغربية:

ما  وأه��م  الطريق،  على  أول خطوة  ولعل 
ينبغي البدء به في مجال إعادة بناء التعليم 
املناهج  هيمنة  م��ن  ال��ت��ح��رر  ه��ي  وإص��اح��ه 
التعليمية  نظمنا  على  والتغريبية  الغربية 
وال���ت���رب���وي���ة، ف���ي م��ؤس��س��ات��ن��ا وج��ام��ع��ات��ن��ا 
الهيكلة  م��س��ت��وى  ع��ل��ى  س����واء  وم��ع��اه��دن��ا، 
والبرامج واملقررات، أو على مستوى املفاهيم 
وامل��ص��ط��ل��ح��ات ال���ت���ي اع��ت��دن��ا اس��ت��ه��اك��ه��ا 
كما  ال��ع��ل��م،  كمفهوم  امل��ش��وه��ة  مبضامينها 
نستهلك باقي السلع واألشياء املستوردة دون 
متحيص وال متييز بني الصالح منها والطالح، 
والنافع،  الضار  بني  واملعلول،  الصحيح  بني 
بني ما يناسب وما ال يناسب. ال لشيء ذي بال 
املهيمن واألق��وى  الغرب  إال ألنها ص��ادرة عن 
وقراراته  إم��اءات��ه  وم��ن  وتكنولوجيا،  ماديا 
وأنظمتها  امل��ق��ه��ورة،  ال��ش��ع��وب  ع��ل��ى  ال��ت��ي 
بكل  حرفيا  وتنفيذها  تقديسها  املستعبدة، 
خضوع وخنوع وإجال، ودون تفكير، مجرد 
تفكير، في اخلروج عنها قيد أمنلة، وإال فالويل 

ثم الويل لكل من سولت له نفسه خاف ذلك.
 نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميا، وأن 
وأن  مبعصيته،  يذلنا  ال  وأن  بطاعته،  يعزنا 
يرزقنا اإلخاص له وحده، ال لغيره، في القول 
الوكيل. وال حول  فهو حسبنا ونعم  والعمل، 

وال قوة إال بالله العلي العظيم .    

--------------
)1(- سورة الذاريات، اآلية : 56.
)2(- سورة املجادلة، اآلية : 11.

)3(- سورة الزمر، اآلية : 10.
التعليمية  »النظم  األم��ة  كتاب  تقدمي  انظر   -)4(
املكي  د.  األول���ى  الثالثة  ال��ق��رون  ف��ي  عند احمل��دث��ن 
اقالينة العدد 34 رجب 1413، ص : 11-10.      

د. محمد محتريم
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ال��ع��ل��م وس��ي��ل��ة ل��ب��ل��وغ ك��ل ه����دف، ووس��ي��ل��ة 
ش��ر، ووسيلة  كل  ودف��ع  كل خير  لنشر  أساسية 
إن��ه  ال��دن��ي��ا واآلخ�����رة،  أي��ض��ا لتحقيق م��ص��ال��ح 
سيدنا  يقول  واقعية،  وض��رورة  شرعية  فريضة 
محمد سيد العاملني واملربني � : »من أراد الدنيا 
فعليه بالعلم، ومن أراد اآلخرة فعليه بالعلم، ومن 
أرادهما معا فعليه بالعلم«، لقد قام صرح اإلسالم 
وكل  مؤمن  كل  دعا  تنزله  بدء  وعند  العلم،  على 
إنسان إلى أن يتعلم. وإن أعظم منة من الله على 
رسوله � أن أكرمه بالعلم املوحى به إليه، وأن 
تولى تعليمه بواسطة أمير مالئكته جبريل �. 
كتابه  في  احلقيقة  هذه  مقررا  تعالى  الله  يقول 
الكرمي: �وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله 

عليك عظيما� )النساء:113(.
وض��رورت��ه  ودوره  العلم  أهمية  ب��ي��ان  بعد 
ذلك  بعد  يحسن  العجالة،  ه��ذه  في  احلياة،  في 
أن نتحدث عن مجموعة من العناصر واألسباب، 
التي تساعد املعلم واملربي واملدرس على تفوقه 
وجناحه في القيام بواجبه التربوي والتعليمي، 
األه��داف  حتقيق  ليستطيع  رسالته،  أداء  وف��ي 
والغايات املرجوة. خاصة ونحن ما زلنا في بداية 
السنة الدراسية اجلديدة، التي نسأل الله تعالى 
متسائلني:  فنقول  والتوفيق.  بالنجاح  تكلل  أن 
ما هي العناصر واألسباب الذاتية واملوضوعية 
التي ينبغي توفرها إلجناح املسؤولية التربوية 

وحتقيق أهدافها النبيلة؟ 
 إن املهمة التربوية التي يكتب لها النجاح 
وحتقق أهدافها وغاياتها، حتتاج في نظري وفي 
حدود فهمي، أوال وقبل كل شيء إلى وعي جميع 
كما  وال��واج��ب،  باملسؤولية  املجتمع  مكونات 

حتتاج  إلى أن تقوم على ستة عناصر:
 أولها: عنصر األولياء:

معا،  هما  أو  أمهات  أو  آب��اء  كانوا  س��واء   
األول��ى  املدرسة  من  أوال  تبدأ  التربوية  فاملهمة 
امل��دارس  األبناء  يلج  أن  قبل  األس��رة،  هي  التي 
األبناء  يتعلم  األس��رة  فمن  التلمذية.  بصفتهم 
ويتلقنون مجموعة من القيم واملبادئ عن طريق 
والتعهد  ال��رش��ي��د  وال��ت��وج��ي��ه  احلسنة  ال��ق��دوة 
عملية  ت��ب��دأ  األس���رة  فمن  املستمرة،  وامل��راق��ب��ة 
البناء وتظهر معاملها إما في جهة اإليجاب وإما 
في جهة السلب، وذلك انطالقا من طبيعة ونوع 
اآلباء  وطبيعة  األبناء،  فيها  تربى  التي  البيئة 
الذين قاموا بهذا الدور، وصدق رسول الله �: 
»كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو ميجسانه ...احلديث«. فعلى األولياء 
أن يدركوا إدراكا جيدا واجب الرعاية وجسامة 
أبنائهم  جت��اه  عاتقهم  على  امللقاة  املسؤولية 
وكل من هم حتت عهدتهم، وأن يعلموا جيدا أن 
ونفيس،  غ��ال  كل  كشأن  والتعليم  التربية  ش��أن 
بل إنهما أغلى شيء، بل إنهما أولى األولويات 
وأجل األمنيات التي يجب أن يعطى لها الوقت 
ال��ك��اف��ي واجل��ه��د ال��ب��دن��ي وال��ع��ق��ل��ي وال��ت��رب��وي 
الكافي، واإلنفاق املالي الكافي. وانطالقا من هذا 
نقول ودون أدنى حتفظ: إن رجاء حتقيق التربية 
والتعليم الراشدين ال ينال بعدم القيام بالواجب 
البدني  اجل��ه��د  مبيسور  وال  ف��ق��ط،  ببعضه  أو 
والعقلي األدنى وال بسوف ولو أني، أو باإلنفاق 
باستفراغ  وإمن��ا  احمل���دود،  أو  الضعيف  املالي 

الوسع في ذلك كله إلى حده األقصى، و:
من أراد العال عفوا بال تعب

قضى ولم يقض من إدراكها وطرا.
بواجبهم  ال��ق��ي��ام  األول���ي���اء  م��ن  ف��امل��ط��ل��وب 
غيرهم  على  اللوم  إلقاء  قبل  األس��ري  التربوي 
ويتابعوا  يسهروا  وأن  ذل��ك،  في  فرطوا  هم  إذا 

ألنه  لهم.  مراقبة غيرهم  قبل  أبناءهم،  ويراقبوا 
مما يالحظ في واقع احلياة أن كثيرا من األولياء 
الفترة  خالل  أبنائهم  اجتاه  واجباتهم  يهملون 
األولى قبل دخولهم إلى املدارس، وبعد الدخول 
يستمرون على نفس احلال، ويظنون أن إرسال 
أبنائهم إلى املدارس واملؤسسات هو كل واجبهم 
في هذا الشأن، فيتركونهم وشأنهم، مقبلني على 
حياتهم اخلاصة يغتنمونها إما في التجارة أو 
في املهن احلرة أو التعليمية أو اإلدارية، وإما في 
اجللوس أمام الفضائيات أو في املقاهي أو في 
لتمضية  وغيرها  الوفاض،  اخلاوية  التجمعات 
الوقت وملء الفراغ دون فائدة ترجى. وإن هذا 
لكيفية  خاطئا  وت��ص��ورا  فظيعا  تقصيرا  ليعد 
إدارة الوقت، ال يشعر من كانت هذه حالهم حينها 
مبرارة وسوء نتائجه وعواقبه الوخيمة إال عند 
وأخالقيا  تربويا  السيئة  أبنائه  نتائج  حصاد 
ودراسيا نهاية كل سنة دراسية، واألدهى واألمر 
أنهم ساعتها يصبون جام غضبهم  وسوء ندمهم 
على أبنائهم الذين ال ذنب لهم بالتقريع والعتاب 
الشديد وتصغير شأنهم أمام أقرانهم املتفوقني، 
مع العلم أنهم ضحايا التقصير والتفريط من قبل 
وأداء  مبسؤولياتهم  القيام  في  واألولياء  اآلباء 
واجبهم اجتاه أبنائهم. وعلى من كان هذا حاله 
التوبة النصوح، واغتنام وقته فيما ينفعه ويفيد 
هو  الصالح  وال��ول��ي  األب  إن  ومجتمعه.  أمته 
الذي يعي جيدا مسؤوليته كاملة غير منقوصة 
اجتاه أوالده فيترجمها في واقع احلياة بالقدوة 
الصاحلة وبالتعهد والرعاية واملتابعة واملراقبة 

والتوجيه الرشيد، واملوفق من وفقه الله .
 ثانيها : عنصر األساتذة واملربني:

العملية  جن��اح  ف��ي  الثاني  العنصر  وأم���ا   
يعد  ألن��ه  امل��رب��ي،  األس��ت��اذ  املعلم  فهو  التربوية 
مبثابة األب الثاني لألبناء والتالميذ، وبواسطته 
نحو  وتستمر  األس��ري��ة  التربية  ب��داي��ة  تكتمل 
ك��رمي  ب��ش��ري مسلم ذي خ��ل��ق  ص��ي��اغ��ة من���وذج 
الغد،   بانية وأهداف نبيلة ليصبح رجل  وثقافة 
والعمرية  العلمية  مستوياته  بكل  املربي  وعلى 
أن يكون على وعي تام بجسامة مهمته التربوية 
من  ب��ه  وش��رف��ه  ال��ل��ه  ك��رم��ه  ومب���ا  والتعليمية، 
الناس،  من  دون��ه  من  على  واملعرفة  العلم  فضل 
إذ العلم محض كرم وفضل ميز الله بها العالم 
األنبياء  إرث  يعد  والعلم  بها،  وخصه  واملربي 
 «  :� الله  رس��ول  سيدنا  ق��ال  املرسلني  وت��رك��ة 
على  القمر  كفضل  العابد  على  العالم  فضل  إن 
سائر الكواكب، إن األنبياء لم يورثوا دينارا وال 
درهما، وإمنا ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ 
العالم  يكون  :223(. وال  ماجة  ابن  )رواه  واف��ر« 
واملربي أهال لهذا التكرمي اإللهي وهذه احلظوة 
الربانية، إال إذا وفى مبقتضات ما يحمله من علم 
وأدب وخلق. ومن مقتضيات علمه وأدبه وخلقه 
مبسؤوليته  القيام  أولهما:  أم���ران،  األساسية 
دنيوي.  أو طمع  دون تقصير  بصدق وإخ��الص 
منهج رصني  وف��ق  ال��واض��ح  اإلب��الغ  وثانيهما: 
وعدم كتمان ما علمه الله اجتاه تالميذه وأبنائه. 
واألستاذ أو املربي الذي يقصر في أداء رسالته 
والقيام مبهمته ووظيفته، وال يؤدي واجبه كما 
يجب، إال عند القيام بإعطاء ساعات إضافية مثال، 
ملجموعة من التالميذ هم جزء ممن هو مسؤول 
م��ادي  مبقابل  ال��دراس��ي��ة  الفصول  داخ��ل  عنهم 
لرعيته  غاشا  يعتبر  قليل،  الدنيا  من  عرض  أو 
أن  وعليه  تعالى،  الله  عند  وآثما  التالميذ،  من 
يراقب الله تعالى في سائر أمره وكافة شؤونه، 
لله توبة نصوحا ويقوم بتبليغ رسالته  ويتوب 
على أحسن وجه. جاء في اخلبر أن رسول الله 

الله  أجلمه  فكتمه  علم  ع��ن  سئل  »م��ن  ق��ال:   �
مجرد  ك��ان  وإذا  ن���ار«.  م��ن  بلجام  القيامة  ي��وم 
السؤال عن مسألة علمية مت كتمان اجلواب عنها 
كانت  إذا  الشأن  فكيف  النار،  ع��ذاب  يستوجب 
مهمة ومسؤولية العالم أو األستاذ واملربي هي 
التربية والتعليم؟؟. وكيف يكون حال من كان هذا 
ديدنه، ولم يف بعهده ووعده وقد أقسم باألميان 
املغلظة يوم تكليفه وتعيينه موظفا لدى الدولة، 
وقد أخذ الله امليثاق على العلماء أن ينشروا ما 
قال  الناس، وأن يجيبوا من سألهم،  علموا بني 
أوتوا  الذين  ميثاق  الله  أخذ  �وإذ  تعالى:  الله 
فنبذوه  تكتمونه،  وال  للناس  لتبيننه  الكتاب 
وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليال فبيس ما 

يشترون� ) آل عمران :187(.
 ثالثها: عنصر التالميذ واملتعلمني:

مشترك  وهدف  أمانة  واملتعلمون  فالتالميذ 
واألولياء واألساتذة  اآلب��اء  األول��ى بني  بالدرجة 
التي سيأتي  األخ��رى  العناصر  وب��ني  وامل��رب��ني، 
الغد  رج��ال  هم  فالتالميذ  الحقا.  عنها  احلديث 
وث�����روة امل��س��ت��ق��ب��ل ل��ل��ب��ش��ري��ة، وص��ن��ي��ع��ة ال��غ��د 
املشرق. وحتقيق هدف الرجولة باإلضافة إلى ما 
التالميذ  وعي  بتحقيق  كذلك  رهني  بيانه  سبق 
واملتربني بأن عليهم هم أيضا واجبا في حدود 
بضرورة  ال��الزم  إدراك��ه��م  في  يبتدئ  مقدرتهم، 
وسائل  وينتهي مبعرفة  والتعلم،  القراءة  وحب 
وأس����رار ال��ت��ف��وق ال���دراس���ي، وال��ت��ي منها ب��ذل 
واغتنام  احل���دود،  أقصى  إل��ى  ال��ف��ردي  املجهود 
األوق�����ات وف��راغ��ات��ه��ا وب��رم��ج��ت��ه��ا، م��ع الصبر 
والعنت في ذلك كله، وموصول اجلد واالجتهاد، 
ثم التعويل على محض النشاط الذهني واجلهد 
زرع  ومن  من جد وجد  وإن  الفردي واجلماعي. 
حصد، ومن لم يعتمد على نفسه بالدرجة األولى 
إذ  ي��ش��اع.  كما  العكس  ول��ي��س  قسمه،  ف��ي  بقي 
العلم وحتقيق التفوق فيه ال يتمكن منه بسهولة 
ويسر، ولكنه يحتاج إلى معاناة ومصابرة وجهد 
ومجاهدة، مع كبح جماح الشهوات حتى تألف 
منه،  للمزيد  والشوق  وحبه،  العلم  طلب  النفس 
حتى يغدو ويصبح متعة، ورغبة أكيدة، ووجبة 
النفس  وحاجة  الفكر  جوع  داعيها  يكون  ملحة 
وطمأنينة القلب، ولذا قيل: )إن العلم ال يعطيك 
بكل  يحثنا  ديننا  وإن  كلك(.  تعطيه  حتى  جزأه 
قوة على طلب العلم والتفاني فيه، بغية حتقيق 
األهداف التربوية والتعليمية وأكثر، وهو توفيق 
الله للمتعلم وتسهيله له وشق طريقه نحو جنة 
الرضوان، روي عن رسول الله � أنه قال: »من 
سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل الله له طريقا 
إلى اجلنة، وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب 
العلم رضا مبا يصنع، وإن طالب العلم يستغفر 
في  احليتان  حتى  واألرض  السماء  ف��ي  م��ن  ل��ه 
عباس  ابن  وعن  ماجة:223(.  ابن  )رواه  امل��اء«، 
»إذا   :� الله  الله عنهما قال: قال رسول  رضي 
مررمت برياض اجلنة فارتعوا، قالوا: وما رياض 
الترمذي  )رواه  العلم«  »مجالس  ق��ال:  اجل��ن��ة؟، 

3510. مبعناه(. 
 رابعها : عنصر الطاقم اإلداري:

األدوار  ع��ن  أهمية  ينقص  ال  اإلدارة  ف��دور 
السابقة وال يقل عنها أهمية، إمنا هنالك أولوية 
والتالميذ،  باألبناء  املباشرة  العالقة  في  ظاهرة 
التلميذ  أو  االب��ن  يقضيها  التي  امل��دة  إن  بحيث 
بالهينة خالفا  ليست  أساتذته  أو مع  أبويه  مع 
لطبيعة عالقته بالطاقم اإلداري التي تبقى عالقة 
الطاقم  دور  ويتجلى  وم��ح��دودة.  صرفة  إداري��ة 
األساتذة  ضبط  في  أكثر  ومسؤوليته  اإلداري 
وحضورهم،  التربوي  بواجبهم  قيامهم  وم��دى 

وكذا التالميذ على حد سواء، ثم ضبط العالقة 
التالميذ في إطار عالقة  بني هؤالء وبني أولياء 
جتمعهم.  التي  والتعليمية  التربوية  املؤسسة 
ك��م��ا ي��ت��ج��ل��ى أي��ض��ا ف���ي احل���ف���اظ ع��ل��ى سمعة 
والضرب  املشاغبني  معاقبة  حيث  من  املؤسسة 
ثم  امل��ن��ح��رف��ني،...  وتوجيه  ب��ق��وة،  أيديهم  على 
ب��ك��ل مرافقها  ن��ظ��اف��ة امل��ؤس��س��ة  احل��ف��اظ ع��ل��ى 
والقيام بالتجهيزات الالزمة لها من قبل الدولة، 
بهدف تيسير األمر على املربني واإلداريني للقيام 
بواجبهم وأداء رسالتهم العلمية في أمن وأمان 
واستقرار وضبط وانضباط، مع استحضار كل 
وإن  واملعنوية.  امل��ادي��ة  الضرورية  التحفيزات 
شؤونها  تنظيم  تستطيع  ال  ك��ف��ؤة  غير  إدارة 
اخل��اص��ة، ال ميكن ب��األول��ى واألح���رى، أن تنظم 
ش���ؤون م��ؤس��س��ة ع��ام��ة أو خ��اص��ة ع��ن ج���دارة 
ما  عموما  التعليمية  ومؤسساتنا  واستحقاق. 
زالت في حاجة إلى إداريني أكفاء، يتم انتقاؤهم 
اخلبرة  ومنها  فيهم  املطلوبة،  ال��ش��روط  حسب 
يتضمن  م��ش��روع  تقدمي  م��ع  الكافية  والتجربة 
بكل  اإلداري  التسيير  كيفية  في  ورؤي��ا  تصورا 
أن  ينبغي  وال  وه��ك��ذا.  ومستلزماته  جتلياته 
يفهم من كالمي هذا أن مؤسساتنا التعليمية ال 
تتوفر على رجال أقوياء أمناء ذوي أهلية وخبرة  
ودراية، بل هم واحلمد لله موجودون لكن ينبغي 
واالن��ت��ق��اء،  االخ��ت��ي��ار  ف��ي  الشفافية  م��ن  امل��زي��د 
واحلزبية  الزبونية  أساليب  م��ع  القطيعة  م��ع 
األساليب  من  وغيرها  واالرت��ش��اء  واحملسوبية 
بها  يرضى  ال  والتي  والقانون،  للشرع  املخالفة 

حتى احلمقى من الناس فأحرى عقالؤهم.
 خامسها : العنصر اإلعالمي :

 فال أحد اليوم من الناس يجهل دور اإلعالم 
بكل تالوينه في التأثير والتوجيه نحو اإليجاب 
العمرية،  ف��ئ��ات��ه  ب��ك��ل  املجتمع  ف��ي  ال��س��ل��ب  أو 
وخاصة األطفال والشباب الذين لم يشتد عضد 
شخصياتهم بعد، ولم  يتم بناء وعيهم بخطورة 
ودور الوسائل اإلعالمية بعد وما فيها من منافع 
ومضار. وإذا كانت لدينا العزمية واإلرادة القوية 
والنية الصادقة في بناء جيل مسلم مؤمن صالح 
ألهله وجيرانه ومربيه ومجتمعه ووطنه وأمته، 
فينبغي أن يكون دور وسائل اإلعالم بكل وسائله 
دورا  املكتوبة واملسموعة واملرئية واإللكترونية 
املؤسسات  ل���دور  ومكمال  ومتجاوبا  متناغما 
حتقيق  ف��ي  يصب  وأن  والتعليمية،  التربوية 
خالل  م��ن  ويسهم  عملها،  م��ن  املنشود  ال��ه��دف 
ب��رام��ج وم��وض��وع��ات وقضايا، في  م��ن  م��ا يبثه 
تخريج جيل متعلم مترب قوي رشيد، يكون ذخرا 
على  ق��ادرا  ثانيا،  والعباد  وللبالد  أوال،  ألسرته 
دينه  على  غيورا  األمانة،  واستالم  الراية  حمل 
التربية  دور  يبقى  ال  وذلك حتى  ووطنه.  وأمته 
في اجتاه ودور اإلعالم في اجتاه معاكس. وحتى 
يكون دوره دورا بناء ال دور هدم وتدمير للقيم 
واألخالق واألفكار واملبادئ. كما هو شأن بعض 

وسائل اإلعالم داخل بالدنا، وأخرى خارجها.
املناسبة  التربوية  البرمجة  عنصر   : سادسها 

وحتديد األهداف املطلوبة:
وتربيتنا  تعليمنا  صالح  فإن  األخير  وفي   
رهني بصالح برامجنا التعليمية والتربوية هدفا 
ومنهاجا. ومن ثم فال كمال وال متام ملا ذكر في 
واضحة  أه��داف  بتحديد  إال  السابقة  العناصر 
ما  بني  من  تتجلى  لتحقيقها،  إجرائية  ووسائل 
تتجلى فيه في مقررات تربوية مناسبة وبرامج 
علمية منسجمة مع مستوى األهداف ومستوى 
أساسها  ف��ي  منطبقة  ت��ك��ون  ال��ع��م��ري��ة،  ال��ف��ئ��ات 
عقيدتنا  وم��ب��ادئ  ديننا  أس��س  مع  ومرتكزاتها 
الراسخة، وتاريخنا املجيد وحضارتنا العريقة. 
لتعليمنا  مستقبلي  واس��ت��ش��راف  إص��الح  وأي 
وملنظومتنا التربوية ال يراعي ما سبق بيانه، مع 
استشارة مستفيضة للنخبة املباشرة واملالمسة 
ملشاكل واقعنا التربوي والتعليمي من األساتذة 
فإنه  أنفسهم،  التالميذ  بل  واملفتشني،  واملربني 
س��ي��ول��د م��ع��اق��ا، عينه ع����وراء ورج��ل��ه ع��رج��اء، 
ولسانه أخرس، وفكره أعوج، هذا فضال عن أن 

يحقق هدفا أو تسند له مهمة أو مسؤولية.

من عناصر إجناح 
املسؤولية التربوية والتعليمية

د. عبد اللطيف احميد



األبعاد التربوية لوصية أبي الوليد الباجي لولديه

ذ ـ صهيب مصباح

الرسالة  ببالغ  األم��ة  علماء  حياة  ارتبطت 
التي ورث��وه��ا ع��ن األن��ب��ي��اء، رس��ال��ة حتمل في 
إليها  أرشد  التي  النبيلة  املعاني  كل  سطورها 
دائ��رة  كانت  ولذلك  احلنيف،  اإلسالمي  الدين 
متكاملة  ال��ن��ط��اق  واس��ع��ة  ال��ع��ل��م��اء  اش��ت��غ��ال 
جليا  يلحظ  علمائنا  لسير  واملتتبع  اآلف���اق، 
اآلداب  على  التربية  برسالة  عنايتهم  تركيز 
الرفيعة واألخالق احلميدة، موازاة الهتمامهم 
بدروس العلم أخذا وأداء، وهو ما يفيد ضرورة 
في  والتعليم  التربية  رسالتي  ب��ن  امل��زاوج��ة 
عملية البالغ بشكل عام، وقد جتلى هذا املنهج 
وأب��ي حامد  الباجي   الوليد  أبي  كتابات  على 
األم��ة، ومن خالل  أع��الم  الغزالي وغيرهما من 
األبعاد  أهم  على  الوقوف  املقال سنحاول  هذا 
الوليد  أب��ي  رسالة  بها  متيزت  التي  التربوية 

لولديه.
- على عتبات هذه الرسالة :

ه��ذه اخل��ري��دة،  ب��ص��ري على  وق��ع  إن  فما 
امل��ص��ادر،  وصفحات  أت��ض��ارب  أس��رع��ت  حتى 
واألص���ول،  الفقه  ترجمان  على  وقفت  أن  إل��ى 
ت��رج��م��ان امل��ع��ق��ول وامل��ن��ق��ول، اإلم����ام العالمة 
احل��اف��ظ ذي ال��ف��ن��ون، ال��ق��اض��ي أب���ي ال��ول��ي��د 
سليمان بن خلف، بن سعد بن أيوب بن وارث 
التجيبي، األندلسي، القرطبي الباجي، صاحب 
التصانيف، البطليوسي األصل، حتول جده إلى 
باجة، فنسب إليها، ولد سنة ثالث وأربعمائة، 
وتضلع في مختلف العلوم والفنون على كثير 
في  دمشق  إل��ى  ارحت��ل  ثم  فحج،  املشايخ،  من 
إلى  ومنها  والسماع،  املعرفة  على  بحثه  إطار 
بغداد، فلقي من علمائها الكثير، وأخذ من العلم 
إل��ى األن��دل��س بعد  ث��م رج��ع  م��ا يشفي الغليل، 

ثالث عشرة سنة بعلم غزير.)1(
ال��ذي  ال��ع��ال��م،  العلم  ه���ذا   ملكانة  وإب����رازا 
الناس  وش��غ��ل  واستنباطا،  فقها  الدنيا  م��أ 
القاضي عياض  اإلمام  قاله  بتواليفه، نورد ما 
مكانته  ع��ن  احل��دي��ث  م��ع��رض  ف��ي  اليحصبي  
العلمية، قال:»كان أبو الوليد رحمه الله تعالى 
فقيها نضارا محققا راوية، محدثا يفهم صنعة 
فصيحا  أص��ول��ي��ا،  متكلما  ورج��ال��ه،  احل��دي��ث 
شاعرا مطبوعا حسن التأليف، معن املعارف، 
األن��واع تصانيف مشهورة جليلة،  في هذه  له 
ول��ك��ن أب��ل��غ م��ا ك���ان فيها ف��ي ال��ف��ق��ه وإت��ق��ان��ه 
وح��ذاق  ال��ب��غ��دادي��ن  م��ن  النضار  طريقة  على 
فقد  بالعلوم،  عارفا  كان  وكما   )2( القروين«. 
كان ذا ذوق كبير في مجاالت التربية والسلوك، 
وكتابه »النصيحة« )3( أكبر دليل على شخصية 
الرجل التربوية، وقد رمينا من خالل هذا املقال 
أجل  من  »النصيحة«  هذه  على  الضوء  تسليط 
بضبط  الكفيلة  التربوية  أبعادها  نستشف  أن 

سلوكيات الفرد في املجتمع. 
- رسالية رسالة أبي الوليد الباجي لولديه :
حتمل  رسالة  مسمى،  على  اسم  النصيحة 
على  قائمة  دعوية  تربوية  وظيفة  طياتها  في 
بالعجلة  نرجع  أن  أردن��ا  وإذا  والتعليم،  العلم 
إلى املاضي، فإننا سنجد نظير ما فعل الباجي 
في  من  الوحي  اقتبست  شخصية  في  متمثال 
رسول الله � ،إنه أبو هريرة � ، فقد أشار 
مبادرته  وهي  السياق،  هذا  في  لطيفة  إش��ارة 
التربوية اإلصالحية ذات الطابع التعليمي، قام 
بها شخصيا لتوجيه جيل التابعن، وذلك أنه  

أهل  يا  فقال:  عليها  فوقف  املدينة،  بسوق  مر 
السوق ما أعجزكم،  قالوا وما ذلك يا أبا هريرة؟ 
قال: ذلك ميراث رسول الله � يقسم وأنتم ها 
قالوا  منه،  فتأخذون نصيبكم  تذهبون  أال  هنا 
سراعا  فخرجوا  املسجد،  ف��ي  ق��ال  ه��و؟  وأي��ن 
ووقف أبو هريرة � حتى رجعوا، فقال لهم: 
ما لكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا املسجد  
أبو  لهم  فقال  يقسم،  فيه شيئا  نر  فلم  فدخلنا 
هريرة � : وما رأيتم في املسجد أحدا؟ قالوا 
بلى رأينا قوما يصلون، وقوما يقرءون القرآن، 
وقوما يتذاكرون احلالل واحلرام، فقال لهم أبو 
هريرة �: ويحكم فذاك ميراث محمد �،)4( 
إشارات  ما تضمنه هذا احلدث من  وال يخفى 
مدرسة  باعتباره  باملسجد،  متصلة  ت��رب��وي��ة 
تعليم  ومدرسة  النبوية،  األخالق  على  التربية 

الدين.
إن رسالة أبي الوليد لولديه - أبي القاسم 
تعنى  تربوية  رسالة  لهي   ،)5(- احلسن  وأبي 
كما  وال��ت��ع��ل��م��ي،  التعليمي  امل��ن��ه��ج  ب��ت��س��دي��د 
تعنى بالدعوة إلى ربط العلم بالعمل، والروح 
التربوية  القواعد  من  جملة  لتكون  باجلسد، 
ال��دي��ن،  م��ق��ام��ات  ف��ي  ال��ت��درج  إل��ى  يهتدى بها 

ومدارج الوصول إلى احلق واليقن.
إنها رسالة سماها صاحبها، »وصية اإلمام 
لتكون  ل��ول��دي��ه«  الباجي  الوليد  أب��ي  احل��اف��ظ 
عباداتية  إش��ارات  لولديه تضمنت  له  نصيحة 
ومعامالتية، تهدي إلى تعبيد الطريق ملن أراد 
للتوصل  املنهاجي،  الهدى  مقامات  في  السير 
إلى منازل العرفان العلمي والروحي، رغبة من 
أبي الوليد في ترك بصمات التربية السلوكية 
ف��ي اس��ت��دام��ة  ف��ي شخصية ول���دي���ه، ورج����اء 
إال  انقطع عمله  آدم  ابن  »إذا مات  الصدقة، ف 
من ث��الث«، »...وول��د صالح يدعو له« )6( وفي 

هذا املعنى أقول:
تساب���ق يا أخي في بن�������اء

بيت كبيت النبي في إخ������������اء
إذا مت ف�����ال ترج���و نصيبا

من ذي، يا ص��اح إال من إيص�اء
غ��الم أو عل��وم ال سواه������ا

ه��ك�ذا ق���ال النبي في رج����������اء
أبي  رسالة  فقرات  في  تربوية  ق��راءة   -

الوليد لولديه :

هيا بنا نطرق باب هذه الصفحات، التي إن 
فقد  كثر حدها، وإن يسر فهمها  فقد  ها  قل عدُّ
وعيا  وعيناها  وإذا  ونهجها،  ضبطها  صعب 
تنزيليا، فإننا سنجد مضمونها ال  يخرج عن 
كما يخط  األرواح،  كونه يخط منهجا إلصالح 
منهجا لضبط السلوك مع الشخص نفسه ومع 
اإلم��ام  ب��ه  م��ا  ص��در  ف��إن أول  الغير، وبالفعل 
لكما  وصيتي  وتنقسم   " ق��ول��ه:  ه��ذه  رسالته 
قسمن؛ فقسم فيما يلزم من أمر الشريعة، أبن 
تنبيه  فيه  ويكون  معرفته،  يجب  ما  منه  لكما 
على ما بعده، وقسم فيما يجب أن تكونا عليه 

في أمر دنياكما" )7( 
 أما القسم األول فقد عرض فيه ضروريات 
ال���دي���ن ورك���ائ���ز اإلمي������ان؛ م���ن اإلمي�����ان بالله 
الزكاة،  وأداء  بالكتاب،  والتمسك  ومالئكته، 
إليه  وصوم رمضان، وحج البيت ملن استطاع 

سبيال.)8( 
الوصايا  خاللها  م��ن  ت��ب��رز  ع��ب��ارات  فهي 
التشريعية والعباداتية باملنطوق، وهذا معقول 
ال��وف��اء  على  أك��د  احلكيم  امل��ش��رع  ألن  املعنى، 
باملعلوم من الدين بالضرورة، كما جعل سنية 
التفاوت املقاصدي واجبة االعتبار في العبادات 

واملعامالت.
ركائز  املؤلف من احلديث عن  فرغ  إن  وما 
العلم  ذل��ك  باحلديث عن  اإلمي��ان، حتى أردف 
واحلث في طلبه. واملناسبة بن ذا وذاك جلية 
وواض��ح��ة، ف��إن احل��ق ج��ل جالله ال يعبد عن 
جهل،  �فاعلم أنه ال إله إال الله واستغفر لذنبك� 
)محمد 19( فحث على االجتهاد في طلب العلم، 
وجعله والية ال يعزل عنها صاحبها، ألن املعنى 
ال يسلب من صاحبه إال بسلب روحه، كما ذكر 
فجعل  العلوم،  بن  قيمية  مفاضلة  ه��ذا  عقب 
وأبدى  املنزلة،  في  الوحين  بعد  الفقه  أص��ول 
مب��ق��ارب��ات أول��وي��ة ب��ن  امل��ع��ارف اإلس��الم��ي��ة، 
احلميدة  الصفات  ع��ن  باحلديث  ذل��ك  وأردف 
والذميمة التي ينبغي لطالب العرفان أن يتحلى 

باألولى وينزاح عن الثانية. 
تؤطر  كلية  م��دل��والت  املعاني  ه��ذه  لتكون 
املسار القومي لطالب الهدى املنهاجي للوصول 
نستشفه  أن  ينبغي  اليقن، ومما  درج��ات  إلى 
الوليد على  أبي  اإلم��ام  تركيز  الفقرة،  من هذه 
احملافظة على أصول الدين الكبرى وضرورياته 
محافظة  ال  واع��ي��ة  محافظة  ب��ه��ا،  ي��ق��وم  ال��ت��ي 

منساقة مساقات الهوى واإلرادة 
الله  رح��م��ه  ليخلص  امل��ط��ل��ق��ة، 
ربط  قاعدة  تأسيس  إلى  تعالى 
العبادة باملعرفة، من أجل تفادي 
في  واإلف��راط  التفريط  منزلقات 
م��ج��ال ال����روح وامل����ادة م��ن ه��ذا 

اإلنسان.
وف����ي ال��ق��س��م ال���ث���ان���ي من 
رس���ال���ت���ه ت���ع���رض إل�����ى أم����ور 
الدنيا، وهو اجلانب املعامالتي 
وال��س��ل��وك��ي م���ع ال��غ��ي��ر م��ادي��ا 
وم��ع��ن��وي��ا، ف���ح���ذر م���ن ال��دن��ي��ا 
يفنى  ي���زال  ال  ال���ذي  وحطامها 
فيها  وزه��د  آدم،  بنو  يفنى  كما 
االستكثار  من  وح��ذر  ومتاعها، 
منها، فقال: "وإياكما واالستكثار 
وعليكما  وحطامها،  الدنيا  من 

بالتوسط فيها".)9( 
رسالية  تتجلى  ه��ن��ا  وم���ن 
ه���ذه ال��رس��ال��ة امل���وج���زة، إنها 
رسالة حتمل معاني كلية لضبط 
م��ن��ه��ج ال���س���ال���ك إل����ى درج����ات 
مزجت  رسالة  واليقن،  الهدى 
بن املعقول واملنقول في الداللة، 
وبن املادة والروح في تنزيل اخلطاب، رسالة 
يربط  أن  فقراتها  خ��الل  م��ن  صاحبها  ح���اول 
ال��ق��رون،  ب��احل��اض��ر، ويكسر أس���وار  امل��اض��ي 
قيود  من  عارية  دعوية  تربوية  دالالت  ليبني 
أراد  ملن  تذكرة  إنها  واإلنسان،  واملكان  الزمان 
املنظومة  في  التربية  معاني  ويتدبر  يتذكر  أن 

اإلسالمية. 
ومن هنا نقول : إن العناية مبجال التربية 
األولويات  أهم  من  وتفعيال،  تنظيرا  والسلوك 
نظره  ي��ص��رف  أن  املسلم  للعقل  ينبغي  ال��ت��ي 
وفكره نحوها، ملا للتربية على الهدى املنهاجي 
ال���ذي رس���م خ��ط��وط��ه ال��ق��رآن ال��ك��رمي، وبينت 
أثر على اإلنسان  الشريفة من  السنة  مساراته 
والتعبيرية،  والتدبيرية  التفكيرية  أبعاده  في 
َّا كانت التربية على السلوك احلميدة بهذه  وملمَ
سلفا  العلماء  عناية  كانت  العظيمة  األهمية 
وخلفا بها عناية كبيرة، بل إن العناية بالتربية 
كلية اتفقت عليها كل املذاهب الفكرية والدينية، 
لكن ملا تباينت توجهاتها واختلفت منظوماتها 
على  نتائجها  ب��ال��ض��رورة  تباينت  املرجعية، 
اإلس���الم  ملرجعية  ل��ت��ك��ون  ال��ت��رب��وي،  ال��وس��ط 

األولوية املطلقة في تدبير منظومة األخالق. 
------------

)1( ترتيب املدارك  للقاضي عياض ج 8ص117   
منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب. 
سير أعالم النبالء للذهبي ج18  ص 542  مؤسسة 
الرسالة ، الديباج املذهب البن فرحون  ص200 دار 

الكتب العلمية.
)2( ترتيب املدارك ج 8   ص 117.
)3( الديباج البن فرحون ص200.

)4( رواه أبو الطبري في األوسط وحسنه املنذري 
في الترغيب والترهيب 1  /58  .

أما  أبيه،  وفاة  قبل  أبو احلسن  توفي  وقد    )5(
األول فقد خلف مجلس أبيه وكتب شعره.

1390وقال  السنن  في  الترمذي  أخرجه   )6(
حديث حسن صحيح .

)7(  انظر نص الوصية عند فريد األنصاري في 
كتابه مفهوم العاملية ص 199دار  السالم.

)8(  املرجع السابق ص 199 وما بعدها .
)9(  أنظر نص الوصية ص 220 من كتاب مفهوم 

العاملية.
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عمرها  خريف  تعيش  محظوظة.. 
مع ابنها معززة مكرمة...

وح��ده��ا ت��ع��رف احل��ق��ي��ق��ة املُ�����رة... 
تتجرع املرارة في خريف العمر...

ابنها بال  ف��ي بيت  ص��ارت خ��ادم��ة 
أج����رة م��ق��اب��ل ل��ق��ْي��م��ة ت��ت��ج��رع��ه��ا ب��ذل 
وك��م��د.. وف���راش رث ف��ي رك��ن بجانب 
غرفة أحفادها.. فهي الطباخة واملنظفة 
وكنتها  الب��ن��ه��ا  واخل���ادم���ة  وامل��رب��ي��ة 
عن  كنتها  تخلت  أن  بعد  وأحفادها... 
كل  وأصبح  البيت،  في  واجباتها  كل 
همها عملها خارج البيت وصديقاتها 

واالهتمام بنفسها ...
على  امل��ل��ق��اة  امل��س��ؤول��ي��ة  أنهكتها 
أنهكتها  امل����رض..  أنهكها   .. عاتقها 
هذه  في  تتمنى  تعد  لم  شيخوختها.. 
احلياة سوى أن ترتاح من عناء مشوار 
إجناب وتربية األبناء وهمومهم.. وها 

هي تعيد املشوار نفسه مع حفدتها..
ف��احت��ت اب��ن��ه��ا وزوج����ه ف��ي األم���ر، 
م��س��اع��دة  إح��ض��ار  عليهما  اق��ت��رح��ت 
ت��س��اع��ده��ا ف��ي أع��م��ال ال��ب��ي��ت، بينما 
لكنهما  أح��ف��اده��ا..  رع��اي��ة  ه��ي  تتولى 
ثارا في وجهها .. قالت لها كنتها: " إذا 
أردت مساعدة.. فعليك مغادرة البيت.."
استقبلتها  اب��ن��ت��ه��ا..  ع��ن��د  رح��ل��ت 
لتحل  املساِعدة  عن  باالستغناء  االبنة 

األم محلها..
وجدت نفسها تعيد مأساة تشغيلها 
مع ابنتها.. وهي العجوز التي ال تبحث 
سوى عن راحة في ركن آمن تقضي فيه 

ما تبقى من عمرها...

 ذة. نبيلة عزوزي

م������ازال ق���ول���ه ت��ع��ال��ى ي��رج��ن��ا في  
�ومن   : املنافقني  لنفسيات  تشخيصه 
وباليوم  بالله  آم��ن��ا  ي��ق��ول  م��ن  ال��ن��اس 
الله  يخادعون  هم مبومنني  وما  اآلخ��ر 
والذين آمنوا وما يخادعون إال أنفسهم 
وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم 
كانوا  اليم مبا  ع��ذاب  ولهم  الله مرضا 
في  تفسدوا  ال  لهم  قيل  وإذا  يكذبون 
أال  مصلحون  نحن  إمن��ا  قالوا  االرض 
يشعرون�  ال  ولكن  املفسدون  هم  إنهم 
في  للذين  املستعارة  للوجوه  فاضحا 
قلوبهم مرض ويحسبون أنهم مهتدون. 
وقد كان من صفات املنافقني األولني أنهم 
ويجاملون  ويداهنون  نفاقهم  ي��دارون 
آمنوا  ال��ذي��ن  لقوا  �وإذا  آم��ن��وا  ال��ذي��ن 
شياطينهم  ال��ى  خلوا  وإذا  آمنا  قالوا 
إنا معكم إمنا نحن مستهزئون�  قالوا 
أما أصحاب أقنعة اليوم فهم مرتاحون 
احلق  بأنهم  مقتنعون  ازدواجيتهم  في 
وبأن اآلخرين مجرد إرهابيني ومحرفني 
ل��ل��دي��ن  ووج����ب إق���ام���ة احل���واج���ز في 
أنفاسهم  وإحصاء  حتركاتهم  كل  وجه 
واح��دة  سلة  في  جمعهم  إل��ى  والسعي 
مع اجلهال من ساللة قتلة عثمان �، 
أول��ئ��ك ال��ذي��ن ح��اص��روا رج���ال عظيما 
تستحيي  مبجال  رجال  باجلنة،  مبشرا 
 ،� الله  رس��ول  وصاحب  املالئكة  منه 
واغتياله في يوم صومه يوم جمعة من 
شهر ذي احلجة وتصريحهم بعد القتلة 
الشنيعة له أنهم قتلوه لله عز وجل ثم 
امللعون  ص��رح  كما  أنفسهم  في  لشيء 
ع��م��رو ب���ن احل��م��ق ح���ني ط��ع��ن سيدنا 
قولته  وق��ال  طعنات  تسع   � عثمان 
التلبيسية الشهيرة »هذه الثالثة األولى 

لله وهذه الست لشيء في نفسي « .
وهي كما أسلفنا في حلقة ماضية، 
سياسة ميكيافلية يتم في خضم خلطها 
املتعمد التخلص من كل حاملي املشروع 
منطلق  من  املعتدل  الرحيم  اإلس��الم��ي 
إدراك املتربصني احلاقدين  أنهم  األكثر 
توازنا ورشدا. وتلك مسرحية سيتكفل 
الله سبحانه بفضح مروجيها ألن عمر 
ال��ب��اط��ل ج��د ق��ص��ي��ر.. وم��ع ذل��ك فلسنا 
بصدد ترسيخ فكر اإلرجاء والطمأنينة 
أعلم  الله  أن  واقع هزميتنا بحجة  إلى 
بنياتنا وأن اعتدالنا سيجلب لنا النصر 

عاجال أو آجال .
للعالم  اش��ت��ع��ال  م���ن  ن����راه  م���ا  إن 
ب��ال��ف��ن وتخضب  اإلس���الم���ي  ال��ع��رب��ي 
زرق���ت���ه ب��ال��دخ��ان وخ��ض��رت��ه ب��ال��دم��اء 
عن  للتساؤل  نتداعى  يجعلنا  أن  يجب 
دورن���ا ف��ي ه��ذه ال��ف��ن. أل��ي��س انتصار 
إخواننا  ج��ان��ب  م��ن  واإلره����اب  العنف 
ال��ق��دام��ى  مستعمرينا  ج��ان��ب  م��ن  ك��م��ا 
الدعوة  مد  النحسار  دليل  هو  واجل��دد 
استنقاذ  مقعد  ع��ن  وتخلينا  ال��راش��دة 
الرقعة  بحجم  وانشغالنا  الناس  إميان 

ونشوتنا  أق��دام��ن��ا،  عليها  نضع  ال��ت��ي 
ك��ل��م��ا خ��رج��ن��ا ف���ي م���ظ���اه���رات ع��ارم��ة 
العيون  ف��أب��ه��رن��ا  ح��ض��ورن��ا  وسجلنا 
الله   رس��ول  يكن  ول��م  القلوب.  وأرهبنا 
� م��ش��غ��وال ب��اس��ت��ع��راض ق��وت��ه وه��و 
ي��ن��ش��ر دع����وة اإلس����الم وي��ق��ت��ل ال��ب��اط��ل 
بالكلمة  الصلدة،  القلوب   مجاهيل  في 
والرحمة  امل��ق��درة  عند  والعفو  الطيبة 
بالشيء  ال��ش��يء  وألن  وال��ف��اج��ر،  للبر 
يذكر. فقد كان من آثار تربيته العظيمة 
الفاروق بجاللة مهابته  رقة ورحمة أن 
ي���ه���ودي ع��ج��وز يتكفف  ي��ش��ف��ق حل���ال 
ال��ن��اس ف��ي ال��ط��رق��ات وغ��ض��ب��ه ألجله 
له  جراية  وصرفه  شيبته،  على  وحزنه 
تصون كرامته، وهو  الفاروق الذي قيل 
املرأة  بخصوص  قسوته   في  جتاسرا 
ال  ع��ن حمل حماقاته  اجل��ب��ال  تنوء  م��ا 
يستطيع حتى أن مينع زوج��ه من رفع 
له..)وتلك  العابرين  سماع  حد  صوتها 
ق��ص��ة أخ�����رى( ول���و ان��ش��غ��ل��ن��ا ب��إمي��ان 
الله  لوجدنا  ضاللهم  وأحزننا  الناس 
بنا رحيما وما سلط علينا بذنوبنا من 

ال يخافه فينا وال يرحمنا ..
وب��ال��ع��ودة إل���ى اجل���زء ال��ث��ان��ي من 
في  ب��ن��ا  م���رت  ف��ق��د   ، امل��اض��ي��ة  حلقتنا 
النتصار  ملحمة  أكبر  األخيرة  األشهر 
الفلسطيني  املسلمني من خالل الشعب 
منا  الكثيرين  ولعل  اجل��ب��اري��ن.  شعب 
غ��رق��وا ف��ي ع��س��ل ن��ش��وة ال��ت��ف��وق على 
ال��ص��ه��اي��ن��ة. وم����ا أدرك������وا أن����ه نصر 
رأس  ظ��ل  طاملا  املخاطر  بكل  محفوف 
أن  كما  الكيد،  ملواصلة  صاحيا  احلية 
أن تعضد  ي��ج��ب  خ��الص��ات ض���روري���ة 
وعلى  حقا.  رساليني  كنا  إن  توجهاتنا 
اجتناب جترمي  اخل��الص��ات  ه��ذه  رأس 
تبني،  ودون  جملة  والغربيني  اليهود 
ألن من شأن عدم احلسم في هذا األمر 
الرأي  موجهي  من  للرساليني  بالنسبة 
إل��ى  ال��ع��وام  م��ن  بتابعيهم  يجنح  أن 
التطرف والتشدد واإلقصاء حد العنف 
بعبر  سبحانه  أمدنا  وقد  درجاته.  بكل 
ودروس عجيبة إبان اجتياح غزة املاجدة 
إذ خرجت أكبر املظاهرات ببالد الغرب 
يقدرون  ال  عجزة  صفوفها  في  ورأي��ن��ا 
الالفتات  ي��رف��ع��ون  اخل��ط��و  على  حتى 
للغزو  إدانتهم  شعارات  برفع  ويبحون 
هم  شبابا  ورأينا  الصهيوني  الهمجي 
مجرد  متدينينا  م��ن  ث��ل��ة  ق��ام��وس  ف��ي 
س��ف��ه��اء وم��ن��ح��رف��ني ي��ت��ح��رك��ون ف��ي كل 
املواقع لفضح العدوان الصهيوني، كما 
كارتا  ناطوري  منظمة  من  يهودا  رأينا 
يرفضون  املميز، وهم  األسود  بلباسهم 
االحتالل اإلسرائيلي ويدعمون املقاومة 

الفلسطينية ويتظاهرون لنصرتها.
يهود  وعسكريني  لضباط  وق��رأن��ا 
ي��رف��ض��ون اخل���دم���ة ب���ل وي��س��ت��ق��ي��ل��ون 
املدنيني  لضرب  معارضتهم  ويعلنون 

وق��رأن��ا  حربهم.  ليست  بأنها  معلنني 
مل��ج��م��وع��ة م���ن ال���ي���ه���ود ال���ن���اج���ني من 
تتكرر  أن  يرفضون  وهم  الهولوكوست 
مأساتهم من خالل الشعب الفلسطيني . 
ورأينا من الغربيني من يعيد للصهاينة 
ج���وائ���زه���م ال��ع��ل��م��ي��ة واألدب����ي����ة وم��ن 
ومطاراتهم..  وسلعهم  سالحهم  يقاطع 
وم��ن وم��ن وم���ن.. ب��ل ورأي��ن��ا باملواقع 
ف��ي منتهى  ت��ص��ري��ح��ات  االج��ت��م��اع��ي��ة 
لهم  كبار  لفنانني  والرحمة  اإلنسانية 
أياد بيضاء عظيمة في خدمة املسلمني 
أجنلينا  ال��ع��امل��ي��ة  النجمة  تفعل  ك��م��ا 
التي يكفي أن تنقر على اسمها  جولي 
في االنترنيت لترى كيف توجه ثروتها 
لصالح املنكوبني من املسلمني في نقط 
سوداء من العالم، وكيف ترأف بصغارهم 
ومخاطهم  دمعتهم  ومتسح  فتحضنهم 
وحتزن لشيوخهم، بل وتلبس احلجاب 
وتغطي  امللتزمني،  رجالهم  حضرة  في 
امل��س��اع��دات  ت���وزع  وه���ي  مفاتنها  ك��ل 
وأص���درت  ب��ل  معهم  ج��ن��ب  إل���ى  جنبا 
للقرآن  املسيئني  ض��د  ق��وي��ا  تصريحا 
عن  ل��ل��دف��اع  املسلمني  ودع���ت  ال��ك��رمي، 
كتابهم وكان لها تصريح مناصر لغزة 
بال مواربة جاء فيه )العرب واملسلمون 
العالم  يتحد  أن  إرهابيني يجب  ليسوا 
يستطيع  أح��د  وال  إسرائيل(.  ملواجهة 
في  الصهيونية  غزة وجرائم  يتذكر  أن 
التضحية  أيقونة  يذكر  أن  دون  حقها 
ألجلها  الراحلة راشيل كوري الناشطة 
الشعب  سكن  التي  الصبية  األمريكية 
معه  لتعيش  فرحلت  قلبها  الفلسطيني 
عجالت  حتت  بنفسها  ولتلقي  محنته 

جرافة الصهاينة لتمنع تدمير منازله .
هي إذن أمثلة قليلة لفيض من حاالت 
املسلمني  لقضايا  املناصرين  الغربيني 
وهي أكثر من أن تعد ..فهل يحتاج هذا 
وملحديه  ويهودييه  مبسيحييه  الغرب 
إلى مقاربة السلطان أو مقاربة اإلميان 
في  الرحيمة  ال��دع��وة  منظومة  لتنزيل 
حياة البشرية املمعنة في التيه،  ذلك ما 

سنراه في حلقة قادمة بإذن الله
وأدخ����ل ال��ل��ه ه���ذه ال��ع��ش��ر م��ن ذي 
املباركة علينا أجمعني  احلجة وأيامها 
والرحمة  واحلكمة  التبصر  من  مبزيد 

لبعضنا البعض وللناس أجمعني.

إنـقــاذ اإليــمـان قبل 
السلطان

بق�لم :

و مـضـــــــــة

 ذة. فوزية حجبـي

al.abira@hotmail.com

 أوراق 
شاهدة

هي األم..
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في  التحريك بالشعر )2(

شرح األربعني األدبية ]39[

د. احلسني زروق

مع  وق��ف��ة  السابقة  احللقة  ف��ي  لنا  ك��ان��ت 
هذا  ف��ي  اخلمس  املسائل  م��ن  األول���ى  املسألة 
احلديث، وفي هذه احللقة تتمة لباقي مسائله.

أم���ا امل��س��أل��ة ال��ث��ان��ي��ة ف��ه��ي أن املُ��ط��اَل��َب 
ب��ت��ح��ري��ك ال���رك���اب ه��و ع��ب��ُد ال��ل��ه ب��ن رواح���ة، 
السابقني األولني من األنصار، وأحد  وهو من 
النقباء ليلة العقبة، شِهد بدرا وما بعدها إلى 
أن استشهد مبؤتة، وكان أول خارج إلى الغزو 
وآخ��ر ق��اف��ل، وق��د ُع��رف عنه أن��ه ك��ان إذا لقي 

صاحبا له قال له: »تعال نؤمن ساعة« )2(.
قول  الباب  أن نالحظ في حديث   وينبغي 
عبد الله: »قد تركُت قولي«، وهو دال على تركه 
ٌل في  ق��وَل الشعر، وزه��ده فيه، وفي ذلك حت��وُّ
فالظاهر  إليه،  ُيلتفت  لم  الرجل  هذا  شخصية 
- بناء على ما قدمناه آنفا من ارتقائه الروحي- 

أنه قرر قطع الصلة بالشعر.
وق��د رأي��ن��ا ف��ي ح��دي��ث س��اب��ق أن الشاعر 
نفسه كان يرجتز بني يدي النبي � مبكة )3(، 

فكيف جنمع بني احلديثني؟
األمر يسير، فرجز ابن رواحة كان في عمرة 
القضاء سنة سْبع من الهجرة، أما ما ُطلب منه 
أنه  َذك��ر  الله  عبد  أن  على  ذل��ك،  قْبل  فهو  هنا 
أن��ه فَعل ذل��ك قبل  ت��َرك الشعر، وه��و دال على 
هذه اللحظة، وهو هنا َيذكر ذلك املوقف الذي 
َت��ك��ون هذه  ات��خ��ذه، وق��د ش��اء ال��ل��ه تعالى أن 
املناسبة التي نعلم فيها هذا التحول في تعامل 
ستعيد  التي  نفسها  هي  الشعر  مع  الله  عبد 
نسج عالقته به، فسيتخلى عن ذلك املوقف منذ 

هذه اللحظة بتوجيه من عمر.
وأعتقد أنه على املؤرخني للحياة الشعرية 
البن رواح��ة أن يستفيدوا من هذا املعطى في 
تبرير ِقلة ما وَصَلنا من شعر ابن رواحة مقارنة 
فهذا  مالك،  بن  وكعب  ثابت  بن  حسان  بشعر 
التحول دال على فترة انقطاع، ثم على تراجع 

كمي في اإلنتاج الشعري.
الذي  الشعر  أن  فهي  الثالثة  املسألة  وأما 
نفسه  هو  الركاب  لتحريك  رواحة  ابن  اختاره 
من  ع��دد  ف��ي  اسُتعمل  ق��د  ن���راه  ال���ذي  الشعر 
إلى  واملسير  اخل��ن��دق،  حفر  منها  املناسبات، 
خيبر، وقد سبقت اإلشارة إليهما، وهو على كل 
حال شعر مفعم باإلميان، حسبنا منه أنه ُيَولِّي 

وجهه شطر أمرين:
وأنه  الهادي،  هو  الله  بأن  اإلق��رار  أولهما 
لواله ملا اهتدى املهتدون، وال صلى املصلون، 
ق للهداية  أو تصدق املتصدقون، فهو الذي َوفَّ

والصالة والصدقة.
أْن  تعالى  اللَه  رواح��ة  اب��ِن  دع��اء  والثاني 
أقداَمهم  َت  ويثبِّ السكينَة  املسلمني  على  ُينزل 

عند مالقاة العدو.
ث  كوب املتحدَّ وقد ُيشِعر هذا الشعر أن الرُّ

عنه آنفا ركوب غزو.

وأم���ا امل��س��أل��ة ال��راب��ع��ة ف��ه��ي أن ع��م��ر بن 
اخلطاب � هو الذي تدخل جلْعِل ابِن رواحة 
الله  رس��ول  فكأّن   ،� النبي  ال  ك��اَب  ال��رِّ ك  ُيَحرِّ
أن  َفِهم عَمُر  الله وموقفه، بينما  ت��َرَك عبد   �
الطلب النبوي على سبيل الوجوب كما َيظهر 
م  من قوله: »اسمع وأطع«، فَمَع أنَّ هذا الطَلب ُقدِّ
َيفهم  لم  ابن رواح��ة  »لو حركَت«، وأن  بصيغة 
مختلفا،  فْهما  َفِهم  عمر  أن  إال  ُوج��وب��ا،  منها 
ب���أّي صيغة ك���ان ه��و طَلب  ال��ن��ب��وي  ف��ال��ط��َل��ب 
والطاعة،  بالسمع  ُيقاَبل  أن  وينبغي  للتنفيذ، 
ر عمر عن ذلك بصيغة الفعل، واستعمل  وقد عبَّ
ابن  ِفعال واح��دا، وذل��ك ما جعل  أم��ر ال  ِفْعَلْي 

رواحة يتخلى عن موقفه وُينِشد الشعر.
وال��ع��ج��ي��ب أن ح��دي��ث ع��م��ر م��ع ع��ب��د الله 
أخ��رى مبناسبة  مرة  سيِرد  الشعر  بخصوص 
عمرة القضاء، وسَتْخَتِلف املواقُف متاما، فابُن 
رواحة الذي َترك هنا قوَل الشعر سَنراه هناك 
َي��رجت��ز مب��ب��ادرة م��ن��ه، وُع��َم��ر ال���ذي ن���راه هنا 
َيدعوه إلى السمع والطاعة نراه هناك َيستنكر 
عليه ِفعله، ويقول له: »يا ابن رواحة، بني يدي 
الشعر؟!«  تقول  الله  وفي حرم   � الله  رسول 

.)4(
االختالف بخصوص  هذا  ُر  مبرِّ يكون  وقد 
عمر، أن املناسبة مختلفة، وأّن هناك فرقا بني 
حال السلم وحال احلرب، وبني أن َيُكون املرء 
في احلَرم وأن َيُكون في غيره، وبني أن َيُكون 

بطلب نبوي، وأن َيُكون مببادرة شخصية...
 � النبي  أن  فهي  املسألة اخلامسة  وأم��ا 
قال بْعَد أن انتهى عبد الله بن رواحة من إنشاد 
الشعر: »اللهم ارحمه«، وهو دعاء دال عن رضا 
رواح��ة  اب��ن  استجابة  أولهما  لسببني:  نبوي 
احملتوى  وثانيهما  ك��اب،  ال��رِّ بتحريكه  لطلبه 

الشعري الراقي الذي استعمله في ذلك.
ثم إنه ُيفهم من الدعاء النبوي أمران:

َيستِمر  أن  ال��ش��اع��ر  ل��ه��ذا  ي��ري��د   � ك��ون��ه 
الذي  املوقف  ويترك  وإنشاده،  الشعر  قول  في 

اتخذه.
ش���اع���ره. أداِء  ع���ن  راض���ي���ا   �  وك���ون���ه 

---------------------
)1( - ال��س��ن ال��ك��ب��رى ل��ل��ن��س��ائ��ي، ح��دي��ث رق��م 
الله بن رواح���ة. صححه  8250، ك.امل��ن��اق��ب، ب.عبد 
(. وفي   3280 رقم  )الصحيحة، حديث  األلباني في 
وزن الشطر األول خلل، وفي )شرح صحيح مسلم، 
131/12، حديث رقم 124/1802( »والله لوال الله 

ما اهتدينا«.
)2( - تنظر مناقبه في االستيعاب البن عبد البر، 

ص: 396-398، واإلصابة، 75-72/4.
136/3، حديث  الترمذي،  )3( - صحيح سن 

رقم 2847، ك.األدب، ب.ما جاء في إنشاد الشعر.
136/3، حديث  الترمذي،  )4( - صحيح سن 

رقم 2847، ك.األدب، ب.ما جاء في إنشاد الشعر.

روى النسائي »عن قيس، قال: قال عمر: قال رسول اهلل � لعبد اهلل بن رواحة: »لو 

حركت بنــا الرِّكاب«. فقال: قد َتركُت َقوِلي. قال له عمر: اسمع وأطع. قال:   

اللهم لوال أنَت ما اهتدينا

وال َتَصّدقنا وال َصلَّينا

فأْنزلْن َسِكينـًة َعَلينا

وثبِّت األقداَم إن القينا

فقال رسول اهلل � :» اللهم ارحمه«. فقال عمر: وجبت.)1(

َموِكـب الَحِجـيــــج
َبْيَتُه وَن  بُّ ِ احمْلُ َحجَّ  َوالِذي  أَما 
تَواُضًعا ؤوَس  الرُّ ِتلَك  َكشُفوا  وقْد 
نا ربَّ لبيك  بالبيداِء  ُيهلُّوَن 
ة وَمَحبَّ ِرًضا  ْوُه  فلبَّ دعاُهْم 
تَراُهْم على األنضاِء ُشْعًثا رؤوُسُهْم
رغبًة واألهَل  األوطاَن  فاَرقوا  َوقْد 
وِفجاِجها أقطاِرها  ِمن  َيِسيروَن 
الذي بيَتُه  أبصاُرُهم  رأْت  وملَّا 
قْبلُه قطُّ  َيْنَصُبوا  لْم  كأنهُم 
ُمْهَراقٍة َعْبرٍة  ِمن  كْم  ِه  فِللَّ
بَدْمِعها بِّ  احمُلِ عنُي  َشِرقْت  َوقْد 
ْعريِف َيْرُجوَن رحمًة وَراُحوا إلى التَّ
الذي األعظُم  املوقُف  ذاَك  فِللِه 
جالُلُه َجلَّ  اجلّباُر  بِه  ويْدُنو 
ًة َمَحبَّ أتوِني  قْد  ِعباِدي  يقوُل 
ذُنوَبُهم َغَفْرُت  ي  أنِّ فأْشِهُدُكْم 
الِذي املَوقِف  ذا  أهَل  يا  فُبشراُكُم 
ِعتقُه َل  َكمَّ فيه  عتيٍق  ِمن  فكْم 
وَما ُرؤَي الشيطاُن أغيَظ في الَوَرى
فغاظُه َرآه  قد  ألْمٍر  َوذاَك 
وراُحوا إلى َجْمٍع فباُتوا مَبشَعِر اْل�
َرْمَيها ُيريدون  الُكبَرى  إلى اجَلْمرِة 
فضَلُه َيبغوَن  للنْحِر  منازَلهْم 
الِذي َفَث  التَّ ذلَك  ْوا  تقضَّ وملَّا 
زيارًة العتيِق  البيِت  إلى  دعاُهم 
لُه زيارَتُهْم  أْبَهى  ما  فِللِه 
وِنْعَمٌة هناَك  أفضاٌل  َوللِه 
ِمَنى ِمن  املنازِل  تلَك  إلى  وعاُدوا 
وثالًثا ويوًما  يوًما  بها  أقاُموا 
ًة َعِشيَّ اجلماِر  رْمِي  إلى  وراُحوا 
بها موقَفهْم  عيناَك  أْبصَرْت  فلو 
إننا ربِّ  يا  ربِّ  يا  ينادوَنُه 
أهُلُه أنَت  ما  منَك  نرجو  نحُن  وها 
حاجٍة كلَّ  ِمًنى  ِمن  ْوا  تقضَّ وملَّا 
عشيًة احَلراِم  البيِت  الكعبِة  إلى 
وأْيقُنوا منهْم  التْوِديُع  َدنا  وملَّا 
ٍع مِلَُودِّ وقفٌة  إال  يبَق  ولْم 
ُمِقيَمٌة إليكْم  وأْشواِقي  َرَحلُت 
ِتي أِعنَّ ُيثِني  والشوُق  ُعُكْم  أَودِّ
اْمرٍئ َعلَى  يوًما  َتْثريَب  ال  هناِلَك 
كْم ربِّ باللِه  الِعيَس  ساِئقنَي  فَيا 

َوأْحَرُموا املََهلِّ  عنَد  لُه  وا  َولبُّ
وُتسِلُم الُوجوُه  تْعنو  َمن  ِة  ِلِعزَّ
لَك املُلُك واحَلْمُد الذي أنَت َتْعلُم
منهُم أقرَب  كان  َدَعوُه  ا  فلمَّ
وأْنَعُم أَسرُّ  فيها  وُهْم  وُغْبًرا 
ُم َنعُّ والتَّ اُتُهْم  لذَّ ُيثِنِهْم  ولم 
أْسلُموا ولله  وُرْكبانا  ِرجاال 
ُم َتَضرَّ إليِه  شوًقا  الَوَرى  قلوُب 
عْنُهُمو َل  ترحَّ قد  َشقاُهْم  ألنَّ 
ُم َتَقدَّ ال  آثاِرها  على  وأخرى 
موِع وُيْسِجُم... فينظُر ِمن بنِي الدُّ
وُيكِرُم يجوُد  ن  ِمَّ ومغفرة 
كموقِف يوِم الَعْرِض بْل ذاَك أعظُم
أكَرُم فهو  أْمالَكه  بهْم  ُيباِهي 
وأْرَحُم أُجوُد  َبرٌّ  بهْم  ي  َوإنِّ
وأْنِعُم لوُه  أمَّ ما  وأْعطْيُتُهْم 
وَيرحُم الذنوَب  اللُه  َيغفُر  به 
أْرَحُم َك  وربُّ َيْستسَعى  وآخَر 
أأَلُم وهو  عندها  منُه  وأْحقَر 
ْرَب َغْيظا َوَيلِطُم... فأقبَل َيْحُثو التُّ
موا ْوا الفْجَر ثمَّ تقدَّ �َحَراِم وَصلَّ
ُموا تَيمَّ ثمَّ  العيِد  صالِة  لوقِت 
ُم.. ُيَعظَّ أبيهْم  ِمن  ُنْسٍك  وإحياَء 
ُموا مَتَّ ثمَّ  نذَرُهْم  عليهْم وأْوَفوا 
وأكرُم بالزاِئرين  مرَحًبا  فَيا 
لْت تلَك اجَلوائِز ُتْقَسُم وقْد ُحصِّ
وَمْرَحُم وُجوٌد  وإْحَساٌن  وِبرٌّ 
ُموا وَتَنعَّ عنَدها  مناُهْم  وناُلوا 
وأْعِلُموا بالرحيِل  ِفيهْم  َن  وأذِّ
مْعُهُمو واللُه  التْكبيُر  شعاُرُهُم 
َوقْد بَسطوا تلَك األكفَّ ِلُيْرَحُموا
وَتْعلُم سواَك  نْدعو  ال  عبيُدَك 
فأنَت الذي ُتْعِطي اجلزيَل وُتْنِعُم
موا وسالْت بهْم تلَك الِبطاُح تقدَّ
وطاُفوا بها سْبًعا وَصلْوا وَسلَُّموا
ُم ُمَتَصرِّ حْبُلُه  التَداِني  بأنَّ 
ُم.. ُتَسجَّ هناَك  أجفاٌن  فِللِه 
َتُشبُّ وَتْضرُم ي  ِمنِّ األَسى  وناُر 
ُم ُمَخيِّ ِحماُكْم  ِفي  أْمَسى  وقلبَي 
َيْكُتُم كاَن  الذي  منُه  َبدا  ما  إذا 
بوِع وَسلُِّموا ِقفوا ِلي على تلَك الرُّ

البن قيم الجوزية رحمه اهلل تعالى
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الصادر  418 من احملجة  العدد  في  نشرت 
ب��ع��ن��وان  م���ق���اال   2014 أب���ري���ل   17 ب���ت���اري���خ 
"اخلطوات العشر للكتابة والتأليف"، وكنت قد 
للموضوع القتراح منهجيات  أعود  بأن  وعدت 
أخرى تساعد على الكتابة والتأليف، لذلك فهذا 

املقال يأتي في هذا السياق.
االقتراح الثاني )*( : تحويل المحاضرات 

أو المداخالت المسجلة إلى مقاالت :
ثقافتهم  أن  امل��غ��ارب��ة،  ع��ن  ه��و مشهور  م��ا 
ش��ف��وي��ة أك���ث���ر، ل���ذل���ك ي���اح���ظ غ��ن��ى ت��راث��ه��م 
واملثقفني  املفكرين  من  العديد  فترى  الشفوي. 
أن  إال  متميز،  وفكرهم  غزير  علمهم  املغاربة 
إسهاماتهم وإنتاجاتهم ال تدون وال توثق في 
أغلب األحيان، فتضيع أو ال تنتشر باملستوى 
يتهاونون في نشر هذا  أنهم ال  املطلوب. على 
واملشاركة  احملاضرات  عبر  الفكر  وه��ذا  العلم 
احلوارات  وتسجيل  واملؤمترات،  الندوات  في 
واللقاءات الصحافية مبختلف وسائل اإلعام.

لذلك، أقترح أن يتم تفريغ األشرطة املسجلة 
وتنقيحها والعمل على نشرها على شكل مقاالت 
أو رسائل أو كتب. وهذا األمر ميكن أن تسهم 
النشر،  ودور  وامل��ج��ات  الصحف  بعض  فيه 
تخفيفا لعبء العمل التقني على الكاتب. وأظن 

أن "احملجة" مثاال يحتذى في هذا األمر.
أو  الصوتي  التسجيل  الثالث:  االقتراح 

المرئي :
التسجيل  ال��ث��ان��ي،  االق��ت��راح  بعكس  وه��و 
إلى  الكاتب  يعمد  بحيث  الكتابة،  بهدف  يكون 
تسجيل نفسه بواسطة آلة التسجيل وغيرها، 
ونشر  وتنقيحه  الشريط  تفريغ  على  يعمل  ثم 
النص. مبعنى آخر، كل واحد منا يقوم بحوار 
في  أنه  حتى  نفسه،  يحدث  نفسه،  مع  داخلي 
بعض األحيان يرتفع صوتنا ونحرج أمام من 
طبيعي،  أمر  الداخلي  احل��وار  وهذا  سمعونا. 

هو عملية التفكير نفسها.
عال،  بصوت  التفكير  هو  فاالقتراح  لذلك، 
حتى يتم تسجيله. واالستماع للتسجيل يكون 
مناسبة للتصحيح وللزيادة وللتوثيق... وهذه 
خصوصا  الناس،  من  العديد  يتبعها  الطريقة 

عندما يكتبون مذكراتهم.
شخص  مع  حوار  إجراء  الرابع:  االقتراح 

آخر أو أكثر :
وهذا األمر ميكن أن يكون عفويا، كما ميكن 
ميكن  أن��ه  كما  ل��ه.  ومخططا  م��دب��را  يكون  أن 
وسيلة  عبر  أو  املباشرة  باملواجهة  يكون  أن 
اتصال كالهاتف والنت، وإذا كان عبر النت من 
خال نوافذ الدردشة )الشات( أفضل أن يكون 

مكتوبا.
فبالنسبة للحوار العفوي، إذا رأى الكاتب 
م��ن ح��وار بينه وب��ني شخص آخر  دار  م��ا  أن 
جدية  م��س��ت��وى:  على  م��ا  أهمية  فيه  أك��ث��ر  أو 
املعلومات؛  أهمية  املعاجلة؛  نوعية  املوضوع؛ 
أهمية اخلاصات واالستنتاجات التي متخض 

عنها... ال ينبغي أن يترك كل ذلك للريح تنثره 
وتذهب به بعيدا في عالم النسيان. بل عليه أن 
يهرع بعيد هذا احلوار إلى تدوينه على شكل 
الوقت، ليعود  لم يسعفه  إن  رؤوس أقام أوال 
العلمية،  ولألمانة  ذل��ك.  بعد  كاما  لتحريره 
فاملقال السابق كتبته من خال دردشة مع أحد 
األصدقاء عبر مواقع التواصل االجتماعي، كنت 
أحاول أن أقنعه بالتأليف وتدوين جتربته في 
إحدى املجاالت، وأخبرته بعد ذلك بأن احلوار 
له  بيننا مت نشره في احملجة ألدل��ل  دار  ال��ذي 
على يسر الكتابة وأن اإلرادة هي التي تنقص 

وليس الوسيلة. 
أم��ا احل���وار امل��دب��ر، فهو يكون أج��دى من 
العفوي، ذلك ألن الكاتب يكون منشغا مبوضوع 
ما ويريد أن يشرك آخرين في مدارسته، فيعمد 
إلى فتح حوار معهم. وفي الغالب ما يكون هذا 
احلوار قد هيأه الكاتب في ذهنه أو سطره على 
فيؤتي  ممنهجا  احلوار  يكون  وبالتالي  ورقة، 
أكله أفضل من العفوي. وميكن أن يقوم الكاتب 
بإخبار من يحاورهم بأن احلوار منظم ومخطط 

له، كما ميكنه أال يخبرهم بذلك. واحلوار املنظم 
ل��ي��س غ��ري��ب��ا ف��ي ح��ض��ارت��ن��ا. ف��ه��ذا ال��ف��ن ك��ان 
بينه  واالختاف  املناظرة،  بفن  منتشرا وعرف 
وبني ما أقترح يتجلى في أن املناظرة كانت وال 
تزال عبارة عن مباراة علنية تتم أمام جمهور 
رابح  ط��رف  فيها  يكون  وبالتالي  ال��ن��اس،  من 
وطرف خاسر، أما احلوار املدبر فيكون الهدف 
منه هو أن يحدث احتكاك فكري بغية التوصل 
إلى نتائج أفضل، مبعنى آخر تفكير الذات مع 
الذات  التفكير مع  اآلخر بصوت مرتفع عوض 

فقط.
التفاعل  تدوين  الخامس:  االق��ت��راح 
بشكل فوري مع األحداث أو المنشورات أو 

المشاهدات :
دراسة  أو  مقاال  يقرأ  عندما  منا  واح��د  كل 
أو خبرا، أو يسمع برنامجا إذاعيا، أو يشاهد 
أو  م��ا  ح��دث��ا  يعاين  أو  تلفزيونيا،  برنامجا 
يحضر نشاطا ما، أو..أو..، ال بد أن يحصل له 
أو  به  رأي خاص  له  يتكون  بحيث  ما،  تفاعل 
يحصل له تأثر وجداني. أكيد أن كل ذلك يؤدي 
بنا إلى استفادة ما، على املستوى الفكري أو 
الشعوري أو السلوكي، لكن ليس من املؤكد أن 
هذه االستفادة ستدوم أو ستنتقل إلى اآلخرين. 
وبالتالي فالعاج الوحيد هو التدوين، ويكون 
حدوث  فور  كان  إذا  وأمينا  وصحيحا  صادقا 
التفاعل. لهذا حترص املواقع اإللكترونية على 
تخصيص فضاء للتفاعل لزوارها مقرونا بأي 
شريطا  أو  مقروءا  نصا  ك��ان  للموقع،  منشور 

مرئيا.
صحيح أن التدوين الفوري للتفاعل ال يكون 
منهجيا  بناء  مبنيا  أو  موضوعيا  الغالب  في 
وعلميا، ولذلك أنصح بعدم النشر دائما إال بعد 
التنقيح وبعد فترة زمنية كفترة نقاهة يحددها 

الكاتب نفسه.
ونعانيه،  نعيشه  ما  كل  بأن  أكرر  وأخيرا، 
وكل ما نفكر فيه ونتوصل إليه، ميكن أن يكون 
والنشر،  للتأليف  م��ادة  يكون  أن  وميكن  مهما 
فقط بشيء من التكوين والتدريب واالستشارة 

الدائمة.
--------------------------------

في  نشره  ال��ذي مت  هو  األول  االقتراح   )*(
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منهجيات أخرى للكتابة والتأليف

د. أحمد الطلحي

كفاية  كتاب  معكول  العالي  عبد  للدكتور:  صدر 
الطالب من هو في »عوارض احلروف« راغب للعامة 
ه�(   1377  : )ت  املساري  البقالي  العربي  بن  محمد 
والكتاب شرح على نظم  )عوارض احلروف( في ضبط 
القرآن الكرمي للعامة عبد السام القليعي الزروالي 
رحمه الله تعالى وقد انصب جهد املؤلف على دراسة 
عن  املشكور  اجلهد  ليسفر  األصلي،  املنت  وحتقيق 
كتاب من احلجم املتوسط  في 127 صفحة وقد قدم 

للكتاب األستاذ املقرئ محمد صفا.

النقد  كتاب  أبحير  للدكتور: محمد  صدر 
اخللقي عند ابن بسام الشنتريني الذخير في 
محاسن أهل اجلزيرة منوذجا، والكتاب من 
احلجم املتوسط  يحتوي على  192 صفحة.

صدر للدكتور 

االسم الكامل : ..................................................................................

العنوان الكامل :.................................................................................
االشتراك السنوي : 20 عددا

< داخل املغــــــرب : 60 درهم             
  < خارج املغــــــرب : 20 أورو أو ما يعادلها

ترسل االشتراكات باسم :
> جريدة احملجة عن طريق احلوالة البريدية

> أو جريدة احملجة على حساب وكالة البنك الشعبي )املوحدين فاس( رقم : 
2111113412900014<

أما قسيمة االشتراك والوصل فيبعثان إلى مقر اجلريدة على العنوان التالي : 
جريدة احملجة حي عز الله، زنقة 2، رقم 3، الدكارات، فاس - املغرب

ق�شيمة  اال�شرتاك
إصـــــدارات
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ذ: عبد القادر لوكيلي

 مجرد
 رأي

غزة ….. 
و العبث السياسي

...لم يفهم أحد من كبار احملللني السياسيني املتخصصني بقضايا الشرق األوسط السبب 
احلقيقي وراء سعي السلطة الفلسطينية الدؤوب لعرقلة طلب انضمامها للمحكمة اجلنائية 
الدولية، والذي يتيح لها حق مالحقة إسرائيل ومعاقبتها على جرائمها في حرب غزة األخيرة. 
ال��ذي  هيرست(  املشهور)دافيد  البريطاني  الصحفي  احملتارين  احملللني  ه��ؤالء  أب��رز  وم��ن 
بأن وزير   14-09-11 ليوم اخلميس  )هافينغتون بوست(   األخير بصحيفة  كشف في مقاله 
خارجية السلطة املالكي زار الهاي- على جناح  السرعة- إبان احلرب على غزة بهدف وقف 
طلب االنضمام القانوني الذي تقدم به وزير العدل الفلسطيني )سليم السقا( من أجل مالحقة 
إسرائيل  على جرائمها في غزة.... الغريب واملريب في األمر أن املالكي الذي ذهب لعرقلة الطلب 
هو نفسه الذي صرح قبيل سفره بأيام بأن: »هناك أدلة دامغة على ارتكاب إسرائيل جلرائم 
حرب في غزة«.... إال ان الرجل بدل أن يقدم أدلته »الدامغة« أمام احملكمة الدولية، قام بعرقلة 
املالحقة  من  اإلسرائيليني  احلرب  مجرمي  يخلص  حتى  أصال  احملكمة  لهذه  االنضمام  طلب 
القضائية الدولية...وفي محاولته لفهم كل هذا العبث السياسي يخلص الكاتب الصحفي إلى 
إبان احلرب على غزة  التقى ب)ناتانياهو( في عمان  الرئيس محمود عباس  »أن  خبر مفاده 

)وهو اخلبر الذي سارع إعالم السلطة ومن وااله إلى نفيه جملة و تفصيال(«
طبعا ال يحتاج املرء إلى كثير تأمل لكي يستخلص بأن األمر دبر بليل، وأن قرار االنسحاب 
من االنضمام للمحكمة الدولية قد يكون بطلب من )ننت ياهو( شخصيا خصوصا بعدما نشر 
الشديد  الهلع واخلوف  الغربية وحتى اإلسرائيلية عن مستوى  اإلعالم  كثير من وسائل  في 
الذي أصبح القادة الصهاينة يعانون منه مخافة املالحقات القانونية من قبل محكمة اجلنائية 
اإلسرائيلي جلرائم  ارتكاب اجليش  املوثقة عن  والشهادات  األدلة  توافر  بعد  الدولية خاصة 
حرب تعاقب عليها القوانني واألعراف الدولية ... خاصة وقد سبقت مالحقة العديد من القادة 
اإلسرائيليني من قبل كما حصل لوزيرة اخلارجية وقتها )ستيفي ليفني( التي عادت أدراجها 

من مطار لندن فرارا من شرطة )السكوتالنديار( الدولية...
)فاتو بنسودة( - في رسالة  الدولية  للمحكمة  العامة  املدعية  أكدت  السياق  ... في نفس 
نشرها عدد من املواقع املوثوقة- ما ذكره الكاتب الصحفي )دافيد هيرست( بأنها فعال  جاءها 
املالكي وطلب منها رسميا سحب طلب االنضمام للمحكمة الدولية... وتؤكد املدعية العامة »أنه 
مبقدور دولة فلسطني االنضمام إلى ميثاق روما لرفع الدعاوى ضد القادة الصهاينة حتى تقوم 
احملكمة مبالحقتهم في احملافل الدولية، شريطة أن يكون مقدم الطلب رئيس الدولة أو وزير 
اخلارجية أو رئيس الوزراء أو أي شخص مخول من احلكومة الفلسطينية« وبحسب املدعية 
العامة فإن »املالكي لم يرد باإليجاب بشأن خطاب االنضمام )الذي تقدم به وزير العدل( وهو ما 

جعل احملكمة تغض الطرف عن الطلب وتعتبره مجرد مراسالت« !!!

على  احلكم  هذا  إطالق  باملغرب  التعليمي  بالشأن  صلة  لهم  ممن  طائفة  تستغرب  قد 
»املنظومة« التعليمية التربوية املغربية، وتسمه بالقسوة واإلجحاف، اعتقادا منهم بأن هذه 
األخيرة قد حققت أهدافا ال يستهان بها على مستوى اجلودة في األداء، ومن ثم في بلوغ 

املرامي وحتقيق املقاصد املنوطة بها على حد سواء.
واحلق أن كل من عايش هذا النظام عبر أطواره املتراكبة، ونفذ إلى أعماقه وخباياه، من 
منطلق التخصص واملمارسة امليدانية، ميكنه أن يبرهن بألف دليل ودليل، على مصداقية 

احلكم املذكور وموضوعيته، اللتني تتجليان في مختلف اجلوانب واألبعاد.  
جاء في »قاموس املعاني« : »اخَلْرقاُء : األرُض الواسعُة َتْنَخِرق فيها الرياُح. 

يح : الشديدة الهبوب.  و اخَلْرقاُء من الرِّ
و اخَلْرقاُء التي ال تُدوم على جهٍة في ُهبوبها. 

َناع.  و اخَلْرقاُء املرَأُة غيُر الصَّ
د مواضع قواِئمها«.  اقُة ال َتَتعهَّ و اخَلْرقاُء النَّ

فنحن إذا دققنا النظر في هذه املعاني في ضوء واقعنا التعليمي وجدنا أغلبها منطبقة 
عليه بشكل غريب، فريح السياسات التعليمية منذ االستقالل لم تكد تستقر على حال في 
توجهها واختياراتها، اللهم إال حال التبعية والتذبذب واحليرة واالضطراب، فهي ال تعلم 
ما تقدم وال ما تؤخر، وال تكاد تبرم أمرا حتى تبادر إلى نقضه في زمن قياسي، غير آبهة 
بوضوح  يدل  واالستعجال، مما  والعبث  التهور  ذلك  على  املترتبة  الوخيمة  العواقب  إلى 
على أن تعليمنا فاقد للبوصلة، وما البوصلة إال االختيارات الواضحة، املنبثقة من فلسفة 
محددة املبادئ واألركان، بعيدا عن أي خلط أوتلفيق، حتت ذريعة التوافق التي تبرر للجمع 
الفاضح بني النقائض واألضداد على مستوى اإليديولوجيات والعقائد واألفكار، مما يدل 
بشكل قاطع على خلو الوطن من استراتيجية صارمة ودقيقة كفيلة بقيادة سفينة املجتمع 
على مستوى التشكيل والتكوين والتهذيب، ومن ثم على مستوى صناعة املستقبل واخلروج 
القرار،  استقاللية  غياب  في  عنوة،  املجتمع  فيه  أدخل  الذي  واجلمود،  التخلف  قمقم  من 
وتغييب الطاقات الفاعلة، وفي ظل التنكر لهوية الشعب املتمثلة في مقومات الدين واللغة 
ووحدة اجلغرافيا والتاريخ، األمر الذي متخض عنه جيل يفتقد في قطاعات عريضة منه 
ملقومات القوة واحليوية والتوازن والفاعلية، كنتيجة حتمية النفراط شمله القيمي وسط 

رياح هوجاء من املذاهب والتيارات، ومن التوجهات واالختيارات.
وعدم  ببلدنا  التعليم  أخرقية  على  باألدلة  واإلدالء  األمثلة  إلى ضرب  بحاجة  كنا  وإذا 
معرفته أين يضع رجليه، وجهله بعواقب قراراته املرجتلة، وتصرفاته املبتذلة، فلتكن هذه 
األمثلة من اجلديد الذي تفتقت عنه عبقرية السلطة التعليمية التي وكل إليها قيادة سفينة 

التعليم التي تكاثرت فيها اخلروق، وتسرب إليها من املياه ما ال قبل لها به.
املدللة  التعليم  عروس  إنها  الباكلوريا،  عالم  في  جديد  مبخلوق  يتعلق  األول  املثال 
وصاحبة االمتياز، شريفة احلسب والنسب، التي ال يشق لها غبار، وال يرد لها أمر: الباكلوريا 
الدولية، إنها إيحاء واضح وصريح، بأن ما سواها يفتقد إلى صفة الدولية، ألنه يفتقد إلى 
شروطها ومقوماتها، وفي ذلك ما فيه من احتقار لباكلوريا اجلماهير، وسوء تقدير لقيمتها 
واستخفاف لوزنها، وفيه ما فيه من ضرب سافر لوحدة التعليم، أحد املبادئ األربعة التي 
شكلت مطلب احلركة الوطنية كشرط إلصالح جذري للتعليم، والتي ظلت جميعها لألسف 
الشديد مطلبا عزيز املنال، بسبب اخلور وفقدان السيادة في هذا القطاع االستراتيجي الذي 

ميثل احملضن األساس لترسيخ املناعة ومفهوم السيادة، وتوطيد املنعة في كيان الشعب.
اجلامعية  املؤسسات  أبواب  ولوج  من  املوظفني  منع  بقرار  فيتعلق  الثاني  املثال  أما 
الستكمال دراستهم وحتسني مستواهم العلمي. وميثل هذا السلوك � بال شك � موقفا مرجتال 
من  منه  االستزادة  إلى  وتدعو  العلم  تبجل  أمة  إلى  ينتمي  في حق شعب  ومشينا  غريبا 
املهد إلى اللحد وطلبه ولو في الصني، أمة يعتبر فيها مداد العلماء أثقل في ميزان الله من 
دماء الشهداء، أمة تقرأ صباح مساء، قوله تعالى:�قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال 
يعلمون� وقوله تعالى: �وقل رب زدني علما� وغيرها من اآليات التي ترفع العلم إلى املقام 
األعلى كقيمة مركزية كبرى إلى جانب قيمة اإلميان، مصداقا لقوله تعالى:�يرفع الله الذين 

آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات� )املجادلة : 11(.
إن سمة الفوضى واالرجتال، هي السمة الغالبة على السياسة التعليمية في البلد، رغم 
املتوالية، ألنها سياسة بدون فلسفة،  املهدورة، و»اإلصالحات«  املبذولة، واألموال  اجلهود 
الفكر  إلى  االنتساب  شرف  من  حظ  امللفقة  والتصورات  األفكار  ألشتات  كان  إذا  إال  اللهم 

الفلسفي الرشيد، وهو أمر ال يقول به أحد من العقالء.
لقد آن األوان لسفينة التعليم في املغرب أن تبحر في االجتاه الصحيح، بقيادة ربابنة 
مخلصني أمناء أقوياء، وما االجتاه الصحيح إال ترسم فلسفة القرآن التي جتمع بني تالوة 
الذي بعث في االميني رسوال منهم  �هو  لقوله تعالى:  اآليات والتزكية والتعليم، مصداقا 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني�   

)اجلمعة : 2( صدق الله العظيم.

د. عبد المجيد بنمسعود

 خروق في سفينة 
المجتمع

47 -متى تبحر سفينة التعليم في االجتاه الصحيح ؟

االنفصال  لزعماء  كان  لو 
ل��ت��وق��ف��وا عن  ذرة م��ن ح��ي��اء 
العودة   إلى  ولسارعوا  غيهم 
لقد شكل  الوطن،  إل��ى حضن 
بقاء  إل��ى  ال��داع��ي  التصويت 
اس��ك��ت��ل��ن��دا ض���م���ن امل��م��ل��ك��ة 
لهؤالء  قاسيا  درس��ا  املتحدة 
الذي  ال��ث��راء  فرغم  املغررين. 
اسكتلندا  أراض���ي  ب��ه  ت��زخ��ر 
مميزات  لكل  امتالكها  ورغ��م 
ال�����دول�����ة امل���س���ت���ق���ل���ة، ف��ض��ل 
تفوق  وبنسبة  االسكتلنديون 
م��ظ��ل��ة  حت����ت  ال���ب���ق���اء   55%
ملكتهم، لعلمهم أن قوتهم في 
كانت  مهما  وأن��ه��م  وحدتهم 
فالبقاء  االق��ت��ص��ادي��ة  قوتهم 
ضمن دولة عظمى وفي إطار 
حكم ذاتي موسع هو األضمن 

رفاهيتهم واحلفاظ  الستمرار 
واس��ت��ق��راره��م...  آمنهم  على 
أولئك  ال��درس  يستوعب  فهل 
وحدتنا  على  يزايدون  الذين 
ال��ت��راب��ي��ة وي��خ��دم��ون أج��ن��دة 

العسكر في اجلزائر!!!
أل�����م ي���ح���ن ال����وق����ت ب��ع��د 
ل��ت��ح��ك��ي��م ال���ع���ق���ل وال���ق���ل���ب 
والضمير لطي هذا امللف الذي 
ط��ال أك��ث��ر م��ن ال���الزم، أليس 
مشروع احلكم الذاتي املوسع 
يعد حال  املغرب  ال��ذي طرحه 
أم���ث���ل مل���م���ارس���ة م��واط��ن��ي��ن��ا 
حريتهم  كامل  الصحراويني 
والتمتع  شؤونهم  إدارة  ف��ي 
بخيرات الوطن كله حتت راية 
أمني واح��د...  واح��دة ونظام 
خطرا  االن��ف��ص��ال  ي��ش��ك��ل  أال 

أنفسهم  االن��ف��ص��ال��ي��ني  ع��ل��ى 
حني يرهنون مستقبل املنطقة 
التي  للمغرب  املناوئة  للقوى 
س��وى  األخ��ي��ر  ف��ي  يهمها  ال 
م��ص��ل��ح��ة أوط���ان���ه���ا، إض��اف��ة 
األس��ر  أواص����ر  تشتيت  إل���ى 
يعيش  ال���ت���ي  ال���ص���ح���راوي���ة 
أع���ض���اؤه���ا وي��ن��ت��ق��ل��ون بكل 
ح���ري���ة ع��ل��ى ك���ام���ل ال���ت���راب 
الوقت  ح��ان  لقد  ال��وط��ن��ي... 
ك���ي ي��ع��ي ه����ؤالء ال���ن���اس أن 
وحدتنا  في  اخلير  كل  اخلير 
ومتاسكنا، وأن املغاربة شعب 
الكويرة  إلى  واحد من طنجة 
واجلغرافيا  التاريخ  مبنطق 
من  فهل  ال��دول��ي..  والتحكيم 

مجيب؟؟!!..

الصحراء المغربية 
والدرس االسكتلندي

ذ: أحمد األشهب بنبض القلب
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س��ي��ف��ت��ت��ح ال��ق��ص��ر ال��رئ��اس��ي ال��ت��رك��ي اجل��دي��د 
أكتوبر   29 ي��وم  األب��ي��ض«  »القصر   : أي  »أك��س��راي« 

القادم، تزامنا مع عيد اجلمهورية.
وقد مت بناء »مكتب بيضاوي« وسط القصر شبيه 
باملكتب املوجود في البيت األبيض األمريكي، وأطلق 
عليه اسم »الغرفة الكامتة« نظرا للتقنية التكنولوجية 
احلديثة املستعملة فيه، والذي ال يتوفر على مقبس 
زرع  »أردوغ���ان«  مكتب  في  يستحيل  كما  كهربائي، 

أجهزة التنصت.
كما ُصمم املنبى ضد عمليات التنصت، وحتتوي 
إلى  اضافة  بشكل خاص،  معزولة  كامتة  غرف  على 

وجود مركز  لألزمات حتت األرض.
واملنبى بني على الطراز السلجوقي والعثماني 
واألوروب��ي، حيث استخدمت االحجار الطبيعية في 

واجهته اخلارجية

متر  أل��ف   300 »أك��س��راي«  قصر  مساحة  وتبلغ 
مربع، وهو ما يساوي حجم 50 ملعبا لكرة القدم.

األبنية  أكثر  يعتبر  املبنى اجلديد  فإن  لإلشارة، 
حتصينًا في تركيا، حيث أنشئ على أعلى مستوى 
الهجمات  فيها  ال��ه��ج��م��ات، مب��ا  احل��م��اي��ة ض��د  م��ن 
منه  واخل���روج  ال��دخ��ول  نظام  وسيكون  الكميائية، 
وإليه عن طريق قراءة بصمة اإلبهام وشبكية العني.

ويتكون احلرم الرئاسي من املبنى اإلداري املكون 
من ثالثة أقسام، ومبنى ذو طابقني، ومن املنتظر أن 
أردوغ��ان  طيب  رج��ب  اجلمهورية  رئيس  يستخدمه 

ورئيس الوزراء داوود أوغلو مقرا لهما.
وجت��در اإلش��ارة إلى أن املقر اجلديد سيكون 
بديال عن قصر »تشانكايا« الرئاسي، الذي اتخذه 
أت��ات��ورك«،  كمال  »مصطفى  اجلمهورية  مؤسس 

والرؤساء من بعده مقرا لهم.

حديثة،  بريطانية  دراسة  كشفت 
أصبحوا  بريطانيا  مراهقي  أن  عن 
اليوم أقل عرضة للتدخني واإلدمان، 
كما أن نسبة حاالت إجهاض احلمل 
عما  كبير  بشكل  قلت  الفتيات  ب��ني 

سبق. 
ميل«  »دي��ل��ي  صحيفة  وبحسب 
هذا  ال��دراس��ة  أرج��ع��ت  البريطانية، 
األمر إلى زي��ادة أع��داد املسلمني في 
يشربون  ال  ال��ذي��ن  املتحدة،  اململكة 
اخل��م��ور وال مي��ارس��ون اجلنس وال 

يدمنون املخدرات. 

ريتشارد  عن  الصحيفة  ونقلت 
م��ت��خ��ص��ص في  وه����و  ف��ي��س��ر،  دي 
س����ل����وك ال���ش���ب���اب وال���ص���ح���ة ف��ي 
»التنشئة   : قوله  ساسكس،  جامعة 

االجتماعية عليها عامل هام جًدا«. 
وأشارت إلى أن مكتب اإلحصاء 
الوطني، قد أكد أن عدد احلوامل ممن 
ف��ي انخفاض   ،18 ال���  ه��ن دون س��ن 
مستمر، حيث انخفضت من 45 ألف 
 ،2011 ألف عام   30 إلى   1986 عام 
قد  اإلج��ه��اض  أن نسبة ح��االت  كما 

انخفضت أيضا بشكل كبير.

بريطانيا : اإلسالم أسهم في تراجع اإلدمان

املغربية  احل��ك��وم��ة  جعلت 
إت���ق���ان ال��ل��غ��ة اإلجن��ل��ي��زي��ة في 
اجلامعية  التخصصات  بعض 
التعليم  ألس��ات��ذة  إلزاميًا  أم��رًا 
ال��ع��ال��ي ول��ل��ط��ل��ب��ة ال��ب��اح��ث��ني، 
وفق   ،2015 يناير  م��ن  إب��ت��داًء 
ما أفاد به وزير التعليم العالي 
حلسن  السيد  العلمي  والبحث 

الداودي.
إن  ال���داودي  الدكتور  وق��ال 
»األساتذة والطلبة املسجلني في 
ملزمون  العلمية،  التخصصات 

التي  اإلجنليزية  اللغة  بإتقان 
بامتياز«،  ال��ع��ل��وم  لغة  ص���ارت 
م��ذك��رة  ت��وج��ي��ه  م��ض��ي��ف��ًا: »مت 
في ه��ذا اإلط��ار إل��ى اجلامعات 

واألقسام املعنية بهذا القرار«.
هذا القرار سيمكن األساتذة 
م��ن اإلط����الع ع��ل��ى اإلص����دارات 
وال���ك���ت���ب ال��ع��ل��م��ي��ة م��ب��اش��رة 
انتظار  م��ن  ب���داًل  باإلجنليزية، 
التي  الفرنسية  إل��ى  الترجمة 
قد تستغرق سنوات طويلة في 

بعض العلوم.

تركيا تقرر رفع حظر الحجاب في المدارس

التركي،  التعليم  قال وزير 
»ن��اب��ي أوج����ي«، ف��ي تصريح 
بالعاصمة، أنقرة، إن التعديل 
للباس  الناظمة  اللوائح  ف��ي 
التعليم  مرحلة  في  املدرسي، 
األساسي، واملتعلق برفع حظر 
اع��ت��ب��ارا  سيطبق  احل���ج���اب، 
م��ن ال��ص��ف اخل��ام��س، ليكون 
متاحا  احلجاب  ارت���داء  بذلك 
املتوسطة،  املرحلة  لطالبات 

وما بعدها.      
وأض�������اف »أوج���������ي«، أن 
مطالبات  عقب  ج��اء  التعديل 
رفع  أن  الفتا  األم��ور،  وأولياء  الطالبات،  من  واسعة  شريحة  من  حثيثة 
حظر احلجاب سيشمل املدارس املتوسطة، والثانوية فقط، دون املدارس 
االبتدائية، ودور احلضانة، مشيرا أن ارتداء احلجاب قبل هذا التعديل 
كان متاحا في إعداديات )مدارس متوسطة(، وثانويات األئمة واخلطباء.

وكان نائب رئيس الوزراء التركي، »بولند أرينج«، قد أعلن أمس، عقب 
املدرسي يشمل  اللباس  لوائح  في  تعديل  إجراء  ال��وزراء،  جلسة ملجلس 
إيقاف العمل بالبند الذي ينص على ضرورة »كشف الرأس« في املدارس 

املتوسطة.

العاملي  لليوم  الرئيسي  احمل��ور  سيكون 
للغة العربية، الذي يحتفى به في 18 دجنبر 
لهذا العام هو احلرف العربي. هذا ما قررته 
لتنمية  الدولية  للخطة  االستشارية  الهيئة 
في  لليونسكو،  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة 

اجتماعها األخير في مقر املنظمة بباريس.
للخطة  االستشارية  الهيئة  رئيس  وأك��د 
الدولية لتنمية الثقافة العربية الدكتور زياد 
مع  بالتنسيق  جاء  الهيئة  ق��رار  أن  الدريس 
الدولي  عبدالعزيز  بن  الله  عبد  امللك  مركز 
خل��دم��ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ال����ذي اق��ت��رح على 
العربي  احل���رف  ي��ك��ون  أن  ال��دول��ي��ة  الهيئة 
العربية  باللغة  لالحتفاء  الرئيسي  العنوان 
في يومها العاملي القادم 18 دجنبر 2014م، 
وذل��ك ملا ميثله احل��رف العربي من قيمة في 
وما ميثله  بها.  العربية احملتفى  للغة  الرمز 
كذلك من حضور الفت على مستوى الثقافات 
الصور  أح��د  بوصفه  البشرية  واحل��ض��ارة 
التي جتاوزت الرسم التواصلي إلى األعمال 

الفنية واإلبداعية.
لهذا  املخصصة  الندوات  في  وسيشارك 
امل��وض��وع ع���دد م��ن اخل��ب��راء ال��ل��غ��وي��ني مع 
والدبلوماسيني  والباحثني  الكتاب  جمهرة 
كما  اليونسكو،  في  والعاملني  اإلع��الم��ني  و 
هامش  على  العربي  للخط  معرض  سينظم 
االحتفالية يشارك فيه عدد من اخلطاطني من 

مناطق جغرافية متنوعة.

الحرف العربي عنوانا لالحتفال
 باليوم العالمي للغة العربية 

باليونسكو

قال مسؤول قطري إن املنتخب 
قرر  للسيدات  السلة  لكرة  الوطني 
املسابقة  م��ن  االن��س��ح��اب  رس��م��ي��ا 
كوريا  في  املقامة  آسيا  ألعاب  في 
اجلنوبية لرفض السلطات السماح 

لالعباته بارتداء احلجاب.
ورف�����ض م��ن��ت��خ��ب ق��ط��ر ل��ك��رة 
مباراته  خ��وض  للسيدات  السلة 
وك��ان  السبب  لهذا  منغوليا  أم��ام 
من املقرر أن يواجه نيبال في وقت 

الحق في “انشيون”.

وتنص إح��دى ل��وائ��ح االحت��اد 
الدولي لكرة السلة على أنه يحظر 
استخدام “غطاء للرأس أو كماليات 

للشعر أو مجوهرات” في امللعب.
إشارة  أي  لعدم صدور  ونظرا 
على احتمال تخفيف هذه القواعد 
أمام نيبال قررت قطر عدم املشاركة 
في  م��ب��اري��ات  م��ن  لها  تبقى  فيما 
التي  آسيا  ألعاب  من   17 النسخة 
في  “التنوع  شعار  حتت  انطلقت 

أبهى صوره”.

الدكتور لحسن الداودي : إلزامية إتقان 
اإلنجليزية في التخصصات العلمية

بسبب منع الحجاب .. قطر تنسحب من ألعاب آسيا

قرب افتتاح 

القصر الرئاسي

 التركي الجديد
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إلى أن نلتقـي

لني أن أحد األشخاص  من أطرف ما قرأت من ُطَرف املغفَّ
حينما أراد توديع أهله من أجل السفر ألداء فريضة احلج، 
بدأ أوالده يبكون قائلني له: َأِلْفناك أن تكون في العيد معنا، 

فقال لهم: ال حتزنوا سأكون عندكم قبل العيد.
ولعل طرافة هذه القصة تبدو أواًل في السبب الذي دفع 
الراوي إلى روايتها، وهو غفلة هذا القاصد للحج عن أمور 
الدين وعدم إدراكه أنه شرائع وشعائر، وأن ذروة سنامه 
من جهة  تبدو  كما  ذات��ه،  النحر  ي��وم  هو  عرفة  ي��وم  بعد 
أخرى في نوازع النفس اإلنسانية التي حتجز اإلنسان عن 
التضحية بالنفس واملال. ومن هنا بقْدر ما كانت شعيرة 
احلج  شعيرة  كانت  وال��ف��داء،  للتضحية  رم��زا  األضحية 
أسمى وأعلى في التضحية، ملا فيه من التضحية الفعلية 
بالنفس واملال، وكذلك من التضحية بفرحة العيد مع األهل 
واألوالد واألحباب، في سبيل ابتغاء مرضات الله سبحانه 
وتعالى والعودة من تلك البقاع بطهارة تامة كحال الوالدة 

أول مرة.
إن هذا العيد يرمز إلى كل معاني التضحية، طاعًة لله 
ر بها بصالة العيد أوال، ثم  وإخالصا له، وهي طاعة ُيذكَّ
بشعيرة األضحية ثانيا، ثم بالتكبير املستمر طيلة األيام 
أجلها  من  ى  ُيَضحَّ بأن  جديرة  الله  وطاعُة  ثالثا.  الثالثة 
بكل شيء، وما َنْحر األضحية إال رمز بسيط من تضحيات 

أخرى أكبر وأثقل.
باألهل  ول��ق��اء  وح��ب��ور  فرحة  ه��و  م��ا  بقدر  العيد  وإن 
تذكير  هو  بهم،  واجتماع  ن  واخل��الَّ واألصدقاء  واألحباب 
باجتماع أو جتمع آخر، إنه جتمع األمة، أمتنا اإلسالمية 
التي اجتمع ممثلوها هناك في البيت احلرام وفي منًى وفي 
انفرط عقدها بشكل كبير حتى  التي  عرفات، جتمع األمة 
غدا إعالمنا يتحدث عن أولى القبلتني وثالث احلرمني، كما 
يتحدث عن مناطق أخرى في ُجزر "الواق واق"، ويتحدث 
عن املسجد األقصى والقدس ومآسي إخواننا في فلسطني 
عن  يتحدث  كما  البلدان  من  وغيرها  ومينامار  وإفريقيا 
السياحة ف��ي ج��زر "ه����واي"، أو ع��ن م��آس��ي ال��ِغ��رب��ان في 
على  احلجيج  اجتماع  ف��إن  ول��ذل��ك  سيبريا..  متجمدات 
عليه  الله  صلى  الرسول  بقول  حقا  ليذكرنا  عرفات  ُرب��ى 
وتراحمهم  وتعاطفهم  توادهم  في  املؤمنني  "مثل  وسلم: 
كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
اجلسد باحلمى والسهر"، فهم هناك كاجلسد الواحد، كلهم 
متوجهون إلى الله ذكرًا وتلبيًة وتكبيرًا ودعاء. فلماذا ال 
أهلينا وذوينا - مبا  العيد - ونحن بني أحضان  رنا  ُيذكِّ
يقاسيه إخوان لنا هنا أو هناك؟ وملاذا ال يكون من معاني 
األخوة  معنى  الكبير"  "عيدنا  إليها  يرمز  التي  التضحية 
في الدين التي هي الرابطة التي جتمع أهل القبلة حيثما 
اإلنسان  ببني  تربطنا  التي  املظلة  وهي  وُوج��دوا؟  كانوا 

حيثما كانوا وُوجدوا أيضا.
وفضله  بركته  بظالل  نستظل  ال��ذي  األضحى  عيد  إن 
ع��ب��ادٍة، ومت��اُم  بأنه ختاُم  نتذكر  األي��ام، يجعلنا  ه��ذه  في 
ٍر، وموطُن عظٍة، فهو  نعمٍة، ومدعاُة شكٍر وذكٍر، ومَثاُر تفُكّ
يأتي في ختام فريضة احلج الذي هو ركٌن ركني من أركان 
اإلس��الم؛ واحل��ج عرفة، وي��وم عرفة هو اليوم ال��ذي يغفر 
الله تعالى فيه للمقبلني عليه ما أسلفوا من معصية، وما 
طوا في جنِب الله، فال ُيرى الشيطاُن أخَزى وال أذَلّ منه  فَرّ

يومئٍذ.
هم  حَجّ بيته  اج  حَجّ من  يتقبل  أن  تعالى  الله  فنسأل 
وأن  أضحياتهم،  ��ني  املُ��ض��حِّ م��ن  يتقبل  وأن  وس��ع��َي��ه��م، 
التضحية في شعيرتي احلج  أبعاد معاني  إدراك  يلهمنا 

واألضحية، وندرك دروسها العميقة في 
والعطاء  والبذل  والتعاون  اإليثار  ِقَيم 

واألخوة.

التضحية بين الحج واألضحية

د. عبد الرحيم الرحموني
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حد يــثــان
يقول تعالى: �وحتسبونه هينا وهو 
عند الله عظيم�. وفي حديث رسول الله 
�، عن اللذين مر بهما وهما يعذبان في 
كبير«.  بل  كبير،  في  يعذبان  »وما  القبر: 
ومن هذا املعنى غرف األدباء والشعراء، 

فقال شاعر معاصر:
شؤون صغيرة

متر بها أنت دون التفات
تساوي لدي حياتي

جميع حياتي.
    وكم نحن بحاجة إلى إعادة النظر 
بحيث نضعها  وامل���واق���ف،  األش��ي��اء  ف��ي 
موضعها الذي ينبغي أن توضع فيه، فال 
احلقير.  نستعظم  وال  الكبير  نستصغر 
وق���د ن��غ��ف��ل ع���ن أش���ي���اء ه���ي م���ن صميم 
وجودنا ومن صلب حضارتنا، ثم ال نعود 
لاللتفات إليها إال إذا نبهنا إليها غيرنا. 
ن��ع��رف��ه��ا، بل  أن��ن��ا ال  ول��ي��س معنى ذل���ك 
ورمبا  نصوصها،  ونحفظ  نعرفها  نحن 
استشهدنا بها في بعض املواقف، ولكن 
ألننا ال نطبقها فكأننا صرنا غرباء عنها 

وصارت هي غريبة عنا.
األنباء  إلينا  حملت  قريب  عهد  إل��ى 
في  ع���ام  إع���الن  أستراليا ظهر  ف��ي  أن���ه 

الساحات مكتوب عليه:
�ال تسرف في املاء ولو كنت على نهر 

جار�. التوقيع: محمد رسول الله.
أن نفهمه  أليس هذا بعض ما ميكن 
من قول الله تعالى: �سنريهم آياتنا في 
أنه  اآلفاق وفي أنفسهم حتى يتبني لهم 
احلق�. وآيات الله كثيرة، منها املسطور، 
الله  ومنها املنظور. ومن املسطور كتاب 

في  وك��م   .� الله  رس��ول  تعالى وحديث 
احلديث النبوي من آيات صار املسلمون 
هي  فها  غافلون.  عنها  وه��م  بها  مي��رون 
دولة غير مسلمة تسترشد بحديث لرسول 
الله � من أجل توعية مواطنيها بأهمية 
اإلس��راف  عن  والنهي  امل��اء  في  االقتصاد 
 ��� أننا  أم  ال��درس؟  نحن  وعينا  فهل  فيه. 

كما قال الشاعر �� :
كالعيس في البيداء يقتلها الظما

واملاء فوق ظهورها محمول
كم من األزمات تنفرج، وكم من املشاكل 
حُتّل، وكم من املآسي ترفع، لو أنا وعينا 
به؟  وعملنا  ه��ذا   � الله  رس��ول  حديث 
أليس قيل : إن احلرب القادمة هي حرب 
مياه ال حرب نفط؟ أوليس املاء سالحا من 
ضد  إسرائيل  تستعملها  التي  األسلحة 
فتجعلها  لها،  امل��ج��اورة  العربية  ال���دول 
تستخذي وتستجدي خانعة ذليلة؟ ولنبق 
املشاكل كانت ستحل  في وطننا.. كم من 
لو وعى املواطن أهمية عدم اإلسراف في 
املاء؟ كم كنا سنقتصد من الطاقات؟ وهل 
كان املواطن في البادية وما يسمى العالم 
التزمنا  ل��و  يعاني  م��ا  سيعاني  ال��ق��روي 
املاء  النبوي؟ وملاذا يكون  بروح احلديث 
عندنا أغلى من دول ال متلك موارد املياه؟ 
ما  املاء  كلفنا  )لو  تقول:  إن دول اخلليج 
يكلفنا النفط لكنا من الفائزين(، ذلك بأن 
أكثر مما يكلف  البحر تكلف  حتلية مياه 
زجاجة  جند  ذلك  ومع  النفط.  استخراج 
األق��ل  على   ���� تكلف  عندنا  املعدني  امل���اء 
هذا  اخلليج.  دول  في  تكلفه  ما  ضعف   �
وال  واآلب���ار،  بالعيون  غنية  دول��ة  ونحن 

نحتاج إلى حتلية مياه البحر.
إلى  التي تدعو  الرسمية  التوجيهات 
االقتصاد في املاء كثيرة، ومحمودة، ولكن 
�� أن نوقظ في  �� باإلضافة إلى ذلك  علينا 
نفوس الناس إحساسا آخر، وهو الشعور 
عندما  أن��ه  املواطن  يحس  حتى  الديني، 

بذلك  يتقرب  امل��اء  استعمال  في  يقتصد 
إلى الله تعالى. وأن ثواب اآلخرة مرتبط 
بالفعل اإلنساني الدنيوي، املقترن بخدمة 
الناس. فاملرء إذ يقتصد في املاء يكون قد 
ساعد أخاه املسلم في توفير قطرة ماء قد 

يتوقف عليه نظام حياته.
وف���ي أمل��ان��ي��ا وق���ع ح���دث مم��اث��ل، إذ 
ظهرت حافالت عليها الفتة تقول: )تبسمك 
في وجه أخيك صدقة: محمد رسول الله(. 
وهي  الشوارع  في  تطوف  هكذا..حافالت 
حت��م��ل ه����ذا احل���دي���ث مل��ع��اجل��ة ظ��اه��رة 
املجتمع..التجهم  ت��س��ود  ال��ت��ي  التجهم 
استغناء  وعلى  القطيعة،  على  يدل  الذي 
يعيش  وكأنه  اخلاصة،  بهمومه  ف��رد  كل 
مبفرده وإن كان يعيش مع الناس.. شعور 
يجسده قول شاعر يتحدث عن مدينة بال 

قلب:
هذا الزحام...ال أحد.

وقدميا قال دعبل اخلزاعي:
إني ألفتح عيني حني أفتحها

على كثير ولكن ال أرى أحدا
� حديث ثمني  الله    حديث رس��ول 
ل��ش��اع��ت احمل��ب��ة بني  ل��و طبقناه  ع��ظ��ي��م، 
الناس، ولو شاعت احملبة لزالت البغضاء 
املتعددة من مجتمعنا.. ولكن  ومظاهرها 
ألننا ولينا وتولينا، صار املرء إذا تبسم 
ورمبا  بريبة،  إليه  ينظر  أخيه  وج��ه  في 
إذا  أنه  كما  مستنكرا.  )أتعرفني؟(  سأله: 
سلم على من ال يعرف، كما أمر رسول الله 

�، فكأنه جاء بشيء مستغرب.
اللني  دالل���ة  أخ��ي��ك  ف��ي وج��ه  التبسم 
والرحمة، وما يشهده العالم اإلسالمي من 
التصرفات  في  املتمثلة  الكراهية،  مظاهر 
الله  منها  يبرأ  التي  واجلسدية  النفسية 
مظاهراللني  لغياب  نتيجة  هي  ورسوله، 
والرحمة التي من أجلى صورها التبسم 

في وجه أخيك.
فهل ننتظر أن يعلمنا البعداء ديننا؟

أ. د. حسن األمراني

شــــؤون  صغيـــــرة

مسجد باريس الكبير 


